Idee lied
Kinderen uit de binnenstad
Hebben veel plezier gehad
Van hun speeltuin ’t paradijsje
Maar schrap die maar van het lijstje
Kinderen kunnen niet meer spelen
Gaan zich vreselijk vervelen
Want er zijn geen toezichthouders
Tot verdriet van kind en ouders
Geen idee slecht idee
Daar maak jij geen vrienden mee
Een non profit organisatie
Zet zich in voor emancipatie
Kan direct z’n deuren sluiten
De iders vliegen naar buiten
Release te gek al 40 jaar
Is straks ook nog de sigaar
Kwetsbaren zijn weer de klos
Ja dan zijn de beren los.
Geen idee , slecht idee daar bezuinig jij niet mee
Clientenbond en ecosol
Houden het niet lang meer vol
Menig puike kunstinstelling
Gaat waarschijnlijk op de helling
Kunst is slechts een links hobby
Zorg is maar een rooie lobby
In ’t gareel, pas u aan
Zo heeft u uw best gedaan
Geen idee slecht idee, hebben wij geen vrede mee
Straatjournaal straks opgeheven
Moet je maar niet dakloos leven
Liever nemen dan te geven
Geld dat lijkt het doel in ’t leven

Alles wat geen geld op brengt
Wegbezuinigd niks verlengd
Niets mag gratis, idealen
Wat kan men daar mee betalen
Geen idee slecht idee , doe je niemand voordeel mee
Stedenband Haarlem Mutare
Kan straks naar zijn navel staren
Wereldvenster gaat aan gruzels
Wat hen rest zijn kruiswoordpuzzels
En het lot van MCH
Tel je op 1 vinger na
Van broedplaats voor de integratie
Tot een broeinest vol frustratie
Geen idee, slecht idee voor de goede goede vree
Niets geklaagd u krijgt ww
Vind u dat geen goed idee
Lekker fijn naar buiten staren
De manier om geld te sparen
De toekomst samen vorm te geven
Is het doel om voor te leven
Met respect voor al wat leeft
Dat is pas wat waarde heeft
Een idee goed idee
Neem dat in de toekomst mee

