Deze week

10 November 2019

Dat de echte leiders opstaan.
Vorige week mocht ik de aandacht
vestigen om door te gaan met grote kracht.
De leidende overheid heeft niets begrepen
en ook de messen niet geslepen.
Wel het bedrijfsleven belaagd, als bij een vossenjacht.
De bedrijven waar wij allen van eten,
worden verder ongenadig uitgeknepen.
Om op faillissement banken te landen.
En daar verder af te branden.
Met onze welvaart inbegrepen.
Hoe is het Gods mogelijk dat onze leiders
der overheid verknipt worden tot ziekelijke lijders.
De lijders die geen neen durven te zeggen,
tegen wat het heilige Brussel ons op wil leggen.
En verworden tot armzalige omweg berijders.
De onzekerheid heeft de massa ingesloten.
Boeren, bouwers, onderwijs en andere hotemetoten.
Regels, bureaucratie, Brusselse wetten opgelegd.
Wordt ons welzijn en welvaart ontzegt.
Is er geen gezond verstand meer bij dees idioten.
Politieke spelletjes gevaarlijk gespeeld.
Weldenkenden met gezond verstand worden verspeelt,
om naar nieuw populisme te gaan.
Die met elan voor duidelijker beelden lijken te gaan.
Met het gezond makend beeld, lijkend het toekomst beeld.
Dat het hopelijk de komende week mag gebeuren.
Onze leiders als echte superieuren
eindelijk hun stem tot Brussel gaan verheffen.
“Tot hier is het genoeg, wij gaan nu effen”.
Jullie stoppen en Nederland niet laten pand verbeuren.

Krachtige leiders gaan het politiek gesjacher.
Vermalen tot onnuttige bagger
Dumpen op de mesthoop, daar waar het hoort
En vanzelf tot stikstof wordt gesmoord
Heren ministers ik roep u op tot Agger.*
*) noot; Agger werd in de oudheid bedoeld als een soort van storm baan schuin
oplopend tegen vestingmuren die weerstand boden tegen aanvallers.
De Agger hier bedoeld als stormbaan naar het angstige onverstand.
Mijn “Deze week” is wat feller dan u gewend bent van mij.
Ik wil u wijzen op de grote ernst van het heden, waar onze overheid met het
grootste gemak bedrijven naar de rand van de afgrond stuurt en met dit beleid
onze welvaart motor bezig is te vermoorden.
Bij deze moord de massa meesleurt in onzekerheid.
Natuurlijk moet er aan al de zaken, samengevat in het klimaat gewerkt worden
Wel met gezond verstand en niet met paniek voetbal.
Dat het gezond verstand bij de echte leiders zichtbaar mag worden in de
komende week.
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