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Wat deze week passeerde, nee nee, wij passeerden GRONINGEN.
Na jaren, ben ik door toeval weer een stukje gaan reizen,
de prachtige stad Groningen, hoe kan het anders, viel in de prijzen.
Inge mijn dochter weet je nog wel
had leiding gekregen voor dit reizende stel.
Maar wat den Haag de Groningers aandoet, deed ons verstijven.
Wat fijn dat ik nog wat Gronings versta, ja, ja,
Gronings is een taal, zo van, recht zo je ga
Die minister Kwibus, zo spreken ze Wiebes uit
Heeft het mooi weer bij de Groningers verbruid
Smijt hem het Wad in met al zijn poeha
Het kook punt is nu wel bereikt, of niet??
De minister president is er ook al niet.
Hans Alders door het gore spel weg gepest.
Kwibus met zijn nu vrije baan, en heilloos gezwets.
Groningers sta op, handel en red zelf jullie ramp gebied.
Ellende van gas , bevingen, slappe Kwibus incluis
Mark Rutte treedt op voor het Groningse huis.
Haal Hans Alders terug en neem Delta Maatregelen.
Schreeuw van de daken, Er gaat niets boven Groningen.
Dank zij Groningen hebben wij een warm huis.
VVV
Er is nog iets, van een enorme betreurenswaarde,
wat het mooie centrum ons openbaarde.
Ene maffia heeft het stads bestuur met geweld overroeld,
met lelijke gebouwen het prachtig centrum overspoeld.
Zoals het afschuwelijk Forum, geheel geen enkele eigenwaarde.

Groninger-burgers en jullie burger Vaders.
Sta samen op tegen de vermeende land verraders.
Heel Nederland en meer, hebben profijt,
van het gas dat in jullie ondergrondse leid,
Wij allen zijn het financiële referentie kader.
Betrek in dit gevecht het prachtig erfgoed en dat terecht,
niet de maffia, met financieel gewin, jullie strijd beslecht.
Bij ons korte reisje was de Groningse gast vrijheid weer een feest
Blij weer in Groningen te zijn geweest
Het boven vermeldde menen wij oprecht.
VVV
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