Deze Week
Op naar de verkiezingen
Ondanks de wereld omvattende aanval
van een corona virus dat als een mistral,
ons in een klemmende greep houdt.
Dood en zorgen zaaiend onder jong en oud.
Een ernstige pandemie die lang heugen zal.
Worden wij naar de verkiezingen geduwd.
Ondanks de corona storm niet is geluwd.
Naar de supermarkt gaan we toch ook,
het gaan komt voort uit een hersenspook
Voor de tegenstanders lijkt het een gruw.
De verkiezingskoorts is opgedoken,
nette ministers trekken de bekken open.
Eensgezind in de strijd tegen de pandemie.
Geen enkele vorm van sympathie,
voor opposanten en coalitie genoten.
Ene Hoekstra opende de show
met kretologie over een tien jarig cadeau,
dat hij van de VVD, Rutte, mocht ontvangen.
Voor Wopke geldt, Barbertje moet hangen.
Hijzelf blijft buiten schot, chapeau.??
Dees broekenman moet zich nog tegen komen.
Die het verschil van struikgewas en bomen,
niet zien kan door een tekort aan denkvermogen.
Binnen korte tijd vallen de schellen van zijn ogen,
als hij weer tot het normale is teruggekomen.
Ik wil ons Lieve Heer niet in de politiek betrekken.
Daar wil hij niet zijn bij al die grote bekken.
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zag bij het openen der toeslagen kasten, lijken.
Ook vele CDA’ers de andere kant op kijken.
En er te weinig politici gingen vertrekken.
De slimme Minister president, Mark Rutte,
zich niet zomaar, door wie dan ook op laat jutten.
Dom als hij gaat voor de vierde maal
terug komt als een links geworden liberaal.
Naar een kamer die ook 10 jaar zat te dutten.
Dat met name het CDA en VVD de steven keren,
zwevende eigen kiezers terug halen van polariseren.
De VVD weer op de bühne als echte liberalen.
Het CDA de C van Christelijk duidelijker verbalen.
De echte normen en waarden terug laten keren.
Geluk bij ongeluk, wel bijzonder deze week,
de inauguratie, waar de wereld naar keek.
Joe Biden, met zijn speech, de president van 78 jaren.
Het zal hem lukken ons Amerika weer te bedaren.
Amerika weer terug zoals het leek deze week.
Een aanwijzing welke de politici aan mogen nemen.
Zorg dat recht terug keert in onze bestuurssystemen.
Dat er eindelijk een kiesdrempel verschijnt,
Waardoor gerommel van proteststemmetjes verdwijnt
En de kiezers verstandige besluiten van u mogen vernemen.
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