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Leiden of lijder.
De verantwoordelijke ministers hebben het zwaar.
’t is van de smoeltjes op afstand af te lezen.
Twijfels over de impact van het corona gevaar.
En dan ook nog minister moeten wezen.
Bestuurders der publieke sector moeten kiezen.
’t is bij de beurzen nog niet direct af te lezen.
Er zijn indirect overbezetting verliezen.
Hoe lang zal het corona virus van plan zijn te leven.
Kleinere bedrijven, de vechters, hebben het zwaarder.
’t is niet direct van hun smoeltjes af te lezen.
Volhouden tot betere tijden of een Engelen bewaarder.
Het is al het onzekere dat deze ploeteraars vrezen.
De mannen en vrouwen op de vloeren als werkers.
Die geopende bekjes van het thuisfront moeten vullen.
De deuren al geopend voor de welzijn werkers.
Het corona virus laat veel van haar ware aard onthullen.
D e oudere de zieken de gehandicapten, zonder verweer.
Zij verblijven thuis hun smoeltjes zijn vaak niet te lezen.
Geen knuffel, feestje, te weinig of niets in hun perifeer.
Wanneer zal het einde van de corona duivel er wezen.
Gemakzucht doet velen niet meer vrezen.
Zij die een banaan niet van een appel onderscheiden.
Schreeuwend de les aan wetenschappers lezen.
Wetenschappers werken door, blijven bescheiden.
De oppositie kraait, Rutte heeft geen visie.
Enkele leden ui de coalitie kraaien mee.
Dat hoort bij de politieke psychologie.
Zij doen het uiterste voor het eigen, voor de TV.
Zolang het virus in schuilplaatsen spring levend is.
Angst bij zeer velen terecht of niet blijft overheersen.

Noden wij mannen , leiders zeker en gewis.
Die chaos en angsten eerstens kunnen beheersen.
Wij allen, moeten ons gedisciplineerd gedragen.
Naast de pot plassers mogen, moeten verdwijnen.
Duidelijker regels is waar mensen om vragen.
Mogen de schreeuwers gekozen leiders niet ondermijnen.
Als onze gekozen leiders zich laten verleiden.
De redelijke regels verlaten om te gedogen.
Dan verpauperen de leiders tot armzalige lijders
Zij tonen in werkelijkheid hun onvermogen.
Nederland blijf doen wat moet worden gedaan.
Weer durven, weer werken, stoppen met protesten.
De vijand , het virus waakt en sluipt achter ons aan.
Het moet vooreerst voor onzer welvaart buitenwesten.
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