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Er worden soms in één week vele records gebroken, 
het komt van vele media, het lijkt wel doorgestoken 

kaart met een enorme indrukwekkende potentie. 
Met verschil in  onderwerpen , maar wel in analogie. 

Alsof het stiekem ergens heimelijk is afgesproken. 
 

Eerst wordt het record geïnjecteerd in een zwijgend forum, 
aanvankelijk vindt het bodem, de meute lijkt krankjorum. 

Het media kanaal, als een kanon, opnieuw geladen met ooit, 
zo wordt een nieuw record het hoogste ooit. 
De meute zwijgt stil, als lijkend in de lorum. 

 
Zo ontstaat de langste lijst van records in ooit. 

De warmste nacht ooit. 
De langste hittegolf ooit. 

De meeste zonnen uren ooit. 
De hoogste regionale temperatuur  ooit. 

 
Zo was er nog een tweede lijst van records ooit. 

De ergste droogte ooit. 
De laagste rivierstand ooit. 

De meeste regionaal gemeten blauwalg ooit. 
De hoogst verwachte wijn oogst ooit. 

 
Het  volk vermurwd door schijnbare zekerheid, zit gedwee, 
dit al maar op te nemen van achter de krant of voor de TV. 
Soms af te vragen, waar komt die wijsheid toch van daan, 

Ze zeggen ook dat het klimaat zo naar de bliksem zal gaan. 
De oorzaak is natuurlijk ons eigen geproduceerde CO-2. 

 
Ergens hebben knappe, toch wel geschoolde geleerden, 

wat gegevens uit hun zak Japannertjes geput  wat hen leerde. 
Zij beschikken over een tijdsduur van 120 jaren, 

En konden, met hoogmoed, veel ooit gegeven vergaren, 
En zo eenvoudig hun ooit kennis beweren. 

 
De 120 jaar is slechts een schijntje van feitelijkheden, 

in de tijdslimiet van oerknal tot heden, 



Bescheidenheid verkrijgen parend met serieuze  wetenschap. 
Overheid toon eindelijk echt leiderschap. 

Met feiten, ook bij wat andere weersomstandigheden. 
 

Beter is het te spreken bij iets dat anders lijkt, 
met; “de warmste zomer eens”. 

En niet meer met ooit om lijkend de groenen  te spekken, 
of andere klimaat denkers te laten lekkerbekken. 

Dus de hoogste aandacht voor; “ het  klimaat weleens”. 
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