KIEZEN OP ELKAAR
Voor de besluiteloze kiezers
die door het woud van ‘idealen’
radeloos de weg naar ’t stemhok
voor geen meter zullen halen
Voor dié mensen wil ik gaarne
hun keuzepad eenvoudig maken
zodat zij, door het lot gedwongen,
niet behoeven af te haken.

Als we toch voor hetzelfde gaan
met onderling een klein verschil
waarom dan niet één partijtje
Stemmen wordt een peulenschil!

Het is sowieso al overdreven
dat vijf partijen het nodig vinden
om in een dorp als Eemnes
het bestuur aan hen te binden
terwijl het o zo grote China,
zolang haar republiek al duurt,
met wel een miljard Chinezen
door één partijtje wordt bestuurd!

Wat dacht u van dit programma:
- Buurtpreventie met watch-app
laat jouw pitbull lekker gaan
veiligheid gaat boven alles
geef desnoods jouw buren aan
- Bescherm culturele waarden
bestrijdt het christelijk verval
Stuur alle eenzame bejaarden
naar schuurfeesten en carnaval
- Eemnes altijd zelfstandig
zolang u maar als onderdaan
niet bij alles wordt betrokken
en het bestuur haar gang kan gaan
- Duurzaam tot nul op de meter
alle mensen weg van gas
Meer bedrijven langs de snelweg
meer vervuiling minder gras
- Bouwen tot de grens van Baarn
tot het groen totaal verdwijnt
Groeien en een dorp blijven’
tot de stadsgrens er verschijnt

Om nog maar vooral te zwijgen,
als we naar de slogans kijken,
hoe veelzeggend en gezapig
partijen op elkander lijken
‘Samen thuis in ons Eemnes’
‘Houdt het dorp lekker groen’
‘Behoud van dorpse cultuur’
‘Eemnessers die het samen doen’

En als het hele dorp vol is
met verkeer en CO2
en wij naar wat adem happen
dankzij het programsucces
gaan we alles overkappen
met wel duizenden panelen
wat kan ons het landschap schelen
dan wordt het één HUIS VAN EEMNES

Ik kan u met gerust hart melden
dat je van al onze partijen
zonder enig expertise
binnen nog geen stijf kwartiertje
een gedegen analyse
op een biervilt weet te stiften
mits je alle zin van onzin
op hun waarde weet te schiften

P.S.: - Duurzaamheid in onze polder
echt een ‘must’ van deze tijd
vogels, bijtjes allemaal kolder
mijdt biodiversiteit
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