
Sint en Piet hebben lang lopen denken
Wat zij de Groningers konden schenken
Een veilig huis is toch het ideaal
Een mooie provincie is het helemaal

Maar de versterking komt niet echt op gang
Het duurt allemaal wel heel erg lang
Een briefje zou genoeg moet zijn
Maar de Groningers lijden nog elke dag pijn

Onlangs in het mooie Garrelsweer
Ging de aarde weer flink op en neer
Gaat de gaskraan nu echt wel dicht?
Of worden we weer opgelicht?

Eén gedeputeerde is er wel klaar mee
Die gaat nu liever met waterstof in zee
Volgens haar is het werk nu wel klaar
Dus baan opzeggen en vertrekken maar

Steeds meer windmolens in positie
Ja, zo werkt de energietransitie
Groningen loopt fier van voren
Maar het landschap gaat helaas verloren

En als het ziekenhuis wil blijven leven
Zetten we een mega-zonnepark langs de A7
Op daken is nog heel veel plek
Daar niks mee doen? Je lijkt wel gek

We werken in een duaal bestel
Maar hoe dat gaat, dat weten we wel
De oppositie pleit voor samen breien
De coalitie sluit gezwind de rijen

Heeft het college weer eens een raar idee
Dan stemt de aanhang trouwhartig mee
Alleen bij vlees en vis spreekt het geweten
Want dan gaat het om wat ze willen eten

We beloven de mensen zeggenschap
Maar dat lijkt vaak een slechte grap
Na maandenlang gezellig participeren
Stemmen we over de kleur van de coniferen

De dure ringweg vordert nu gestaag
De kosten zijn nog steeds de vraag
Ja, grootse plannen klinken mooi
Maar ondertussen is het best een zooi

Er is nu ook een deltaplan
Dat toont wat hier zoal nog kan
We bouwen 20.000 woningen
Dan komt het helemaal goed met Groningen

Wat kunnen we ons beter wensen 
Dan doorfietsroutes voor echte mensen?
En met een snelle Lelylijn erbij
Zijn straks ook de Friezen blij

Eeuwenlang kwam men de energie hier halen
Nu kunnen we het zelf niet meer betalen
Wat wordt het? Warm de kachel stoken
Of een gezond en lekker hapje koken?

Oost-Groningers worden minder oud
Dat vindt de Sint bedroevend fout
We zijn in Groningen dus nog lang niet klaar
Dus aan de slag! En mét elkaar!

Luister naar de mensen en schenk vertrouwen
Dan kunnen we samen verder bouwen
College toon in Den Haag je ruggengraat
En eis nu geld en ruim mandaat!

Groningen is waard om voor te vechten
Dus strijd voor onze rechten
Als we naast elkaar gaan staan
Kunnen de Groningers alles aan!


