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Geschiedenis
Het was het weekje wel.
Wereldwijd werd de Holocaust herdacht.
Gemaakte excuses welke niet meer werden verwacht
worden door de Nederlandse President uitgesproken.
Met juiste woorden het communiceren hierover ontsloten,
Dank, Mark Rutte, dat je de excuses zo hebt gebracht.
Dit excuus was niet alleen voor het volk der joden.
Ook Roma, Sinti, homo’s en anderen die niet konden ontkomen,
aan de roofzuchtige niets ontziende moordenaren.
Er zijn geen woorden te geven aan deze barbaren
Waak allen, een nieuwe joden haat, en racisme, is gekomen.

XXXXXXXXXX
Onze economie heeft van ene hoogstaande mijnheer,
Klaas Knot, van De Nederlandse Bank, hij heeft met grote eer,
het cijfer 9 gegeven voor onze welvarende economie.
Klaas Knot een Knappe Kop, die spreekt voor drie,
over economie met oogkleppen op, dus altijd mooi weer.
Deze Knappe Kop, de alwetende cijfertjes man.
Die niets wil weten van het vele van,
zoals onvree bij het onderwijs, de bouw, virus en klimaat
crisis en veel meer dat in ernstige maat, als het echt misgaat
er nog meer uit de hoed komt van dees Charlatan..

XXXXXXXXXX
De schooljuffen, in minderheid de meesters,
zij gedragen zich en willen als eigen ceremonie heersers.
Zich keren tegen Slob die in zijn uppie mag sparren,
met een toekijkende coalitie, die geen knopen willen ontwarren.
Zij zijn alleen, denken zij, goede rentmeesters.

De geschiedenis , bij het onderwijs is vergeten.
De juffen en meesters die alles van het onderwijs weten.
Krijgen geen kans het eigen willen uit te voeren
kennis en kunde uit te dragen zonder bemoeizucht der herenboeren.
Die hebben het onderwijs klootjes volk al lang uitgescheten

XXXXXXXXXX
Het is dan eindelijk toch gebeurd,
het Gemene Best is los gescheurd.
Zij moeten met de E.U. gezamenlijk onderhandelen,
hoe de handelswegen te gaan bewandelen.
Zonder dat het oude bondgenootschap wordt verbeurt
Onze Bondgenoot en grote steun en toeverlaat
is uit de E.U., en nu alone verder gaat
Onze back bij het dreigende “France d’abord”.
Onze stem in de E.U. steeds minder wordt gehoord.
Het lijkt meer of de E.U. het Gemene Best verlaat.
XXXXXXXXXX
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