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Economie
Nu zijn er economen
Vanwaar zijt gij gekomen
Die willen ons intomen
Tot willoos werkende fantomen

Vroeger noemde je dat: slaven
Maar zij zijn daaraan gaan schaven
Ze laten je dagelijks aan reclame laven
En stellen het zo voor: het zijn gaven

Hun ideaal is een 24-uurseconomie
Wij allen vormen één grote machinerie
Voor deze slechts-radertjes-braderie
Buigen zij gewillig hun knie

Maar zijn we niet allen levende wezens
Microben, planten, dieren, mens?
Hebben wij allen niet deze wens:
Na gedane arbeid rust geven aan onze pens?

Die economen zijn bezig ons te doden
Zij negeren onze dierbaarste noden:
Slapen, liefhebben, zingen van oden
Zij doen niets dan de dood verafgoden.

Dus mensen, word wakker
Staak je gejakker
Bepaal gezamenlijk, makker met makker
Je rust-werk- en speeltijden net als een akker

Aart van den Dool, ‘Liefde en de samenleving’”
Gedichten, Apeldoorn 2020, pag. 57-58.
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