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Duidelijkheid kent geen tijd
De spanning is weer toe genomen.
Zijn er weer nieuwe regels bij gekomen?
Wachten, wachten tot de kerst?
Wachten, wachten tot het berst.
Het kabinet wacht nog met samenkomen.
Forum democratie is op de bek gevallen,
Zo dicht voor Sint, de Kerst en Oudejaarsballen.
Geluk voor het zittende blije kabinet.
Denkend hoera; verlost van Thierry Baudet.
Gelukkig, laten we het vuurwerk alsnog knallen?
Dank zij de slapte van de VVD en het CDA,
gingen ontevredenen Baudet achterna.
Eerder vertoont bij de groep van Wilders.
Die alleen als rechtse populist wordt af geschilderd.
Het echte rechts, maak een einde aan dit drama.
De VVD samen met PVDA waren flink en snel
met de sloop van de zorg, Rutte dank u wel.
Verpleegkundigen in de zorg zijn te duur.
Duidelijkheid toen was onredelijk en zuur.
VVD en PVDA vormden samen een kartel.
Ziekenhuizen moesten verdwijnen,
ondernemingsgewijze licht laten schijnen.
Zieken- en zorg te huizen door managers geleid.
Ondergespit werden, met financiële (on)deskundigheid
de echte deskundigheid te laten vermaledijen.
Rutte kiest vriendjes om zich heen.
Velen moesten verdwijnen, gingen heen.
Sterke leiders kiezen met Bijzonder zorg.
voor hun disciplines de beste en vormen een borg.
Gedragen zich in het team homogeen.

Te ruime tijd wordt door Rutte genomen.
Voor de belastingfraude dat velen is overkomen.
Ene Wopke ontwijkt zijn verantwoordelijkheid.
Hij vindt zich sterk met zijn eigen beleid.
Rutte zijn tijd is nog steeds niet gekomen.
De hevige crisis Corona werelds genaamd.
Houdt zich nog immer keihard staand.
Wij mogen van Rutte juist nu verwachten.
Duidelijkheid aan het zwevende volk zal betrachten.
Voor de feestdagen en hoe het met de vaccins zal gaan.
Geen enne en maren niets zeggends verklaren.
Het volk is onrustig en niet te bedaren.
Wil Rutte zich wekelijks op de TV laten zien.
Met heldere regels die bovendien.
drie maanden vooruit wekelijks bijsturend ontwaren.
In dees zeer ernstige crisis moet worden verwacht.
Dat de ware leider roept , ik val aan, geef acht.
Ieder volg mij en mijn regels zijn heilig.
Het is oorlog alleen onder mijn leiding is het veilig.
Ik bepaal hoe het virus wordt omgebracht.
Noot: Deze Week bevat een noodkreet naan het adres van onze minister
President. Er hebben zich in de afgelopen jaren zaken ontwikkeld door
afwachtende en foute beslissingen.
De afbraak van de zorg is zo een voorbeeld waar herstructurering noodzakelijk
was maar de uitvoering te ondoordacht werd door gedrukt.
De corona crisis wordt ontmantelt door de wetenschappers. De President
maakt in overleg met zijn kabinet de regels voor de massa. Hij alleen treed op
voor de meute.
Dat de werkelijke leider opstaat en voor de Kerst de boodschap geeft:
Ik val aan! Volg mij! Voorwaarts mars!
Ik wens de minister President succes bij de rot klussen waar hij zijn leiderschap
kan en moet tonen.
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