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Christus wordt weer gekruisigd.
Nu het schandaal der Tweede Kamer, de hebzucht van zeventien partijen, de laksheid van de
regering en de Arrogantie van Mark Rutte voorbij lijkt, vind ik tijd een beschouwing te schrijven.
ik schreef eerder Mark, je houdbaarheid datum
is vervlogen, je butst en ben te arrogant als
manager ontloop je verbanning naar ’t crematorium.
Je succes loopt na tien jaar vanzelf uit de hand.
Ik schreef eerder Mark, kies met aan geboren gevoel
en je verstand de voor de hand liggende prioriteiten.
Corona, covid-19 staat nog steeds in haar doel.
De coalitie genoten willen alleen jouw torentje bereiken.
Ik schreef eerder Mark, stel de verfkiezingen een jaar uit
Zet een ieder in ons land doeltreffend gericht
niet rustend, het is virus oorlog en van de weeromstuit
het klaren en doden van covid-19 als zwaarste gewicht.
Moderne manager Mark , alles moet transparant.
150 leden der tweede kamer, het hoogst in de democratie.
Dat is het. En het vertrouwen? Allé aan de kant
de 31ste werd de staatsrechtelijke Kamer een hatelijke emotie.
De verkenner Ollongren door het virus geveld in paniek.
Met een a4tje hapklare hap voor fotograaf en de pers.
De onderste steen boven, Wilders die mooie kansen ziet,
linkse oppositie hapt in Wilders taart met de populistische kers.
Hopke Hoekstra en Sigrid Kaag hebben het verraad al gepleegd,
Rutte als partijleider genadeloos toegesproken
Dit was hun kans de eigen emoties netjes, harteloos geleegd
Denkend de president belerend te hebben toe gesproken
Gert Jan Seegers deed op de stille zaterdag een duitje erbij.
tenslotte is pas morgen het feest van de opstanding
Ik ga feesten, een beetje verdrietig en toch blij
een moeilijk besluit maar Mark verdiende een harde landing.
Het vertrouwen was volkomen op hol geslagen.
Gelijk een schreeuwend feest bij een recht spraak vol tumult
Kruist hem, weg met Mark De duivel zelf ging Mark belagen.
En ieder waste de handen , gelijk Pilatus, in onschuld.,
Beste Mark laat mij één raad aan jou nu geven.
Neem een sabbatical om tot jezelve terug te keren.
De coalitie verraders hopen dat je toch de steven
zal wenden want wie anders moet deze hel regeren.

Binnen de VVD zijn zeker drie vrouwen
dewelke het verzopen land kunnen bemalen,
Schippers, van Nieuwenhuizen, Hennis om op te bouwen.
Kom Mark ga die sterke vrouwen van de stal af halen.
Ik keek hoe die nacht voor de Goede Vrijdag.
Onze Mark daar stond verlaten en gans alleen.
Kijkkende over de woedende Kamer gemeenschap
waar zijn de twee miljoen voorkeur stemmers heen.
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