http://ovl.indymedia.org/news/2008/10/24142.php ( lees ook Muscles from
Brussels, wat voorafging over Lapper & Loppem, Doel & Wapper, I tot IV )

OVER DE 7 GROTE WERKEN ( naschrift )
V. We waren gladde Coens even vergeten oftewel :
het ellendige verhaal van de verbreding
van het Schipdonk- en Leopoldkanaal.
Zeg nu zelf : beginnen graven wil toch zeggen :
volledig nadelig gedelf ?
VI. Of 2002 : we liepen in ' t bezette Hoppebos
(in de "fief" van Rudy Demotte) wat te verdwalen in verhalen
en werden plots getuige hoe een journalist
- als het menens is 6 maanden werkonbekwaam werd geklopt,
na een letterlijke mokerslag dus op de grond lag.
De lokale politie stond er van opzij
voor spek en bonen bij.
En een rechter van de Rechtbank van Doornik,
- tournée générale blijkbaar een zoveelste omhooggevallen geval,
kwalificeerde maanden later deze poging tot doodslag
als " onbelangrijk voorval ".
" Ain't it a shame to live in a land
where justice is such a game? " ( vrij naar Dylan ).
VII. En dan ook nog, pour finir en beauté,
- voilà, dat zijn er dan zeven spelen ze "daar in de Limburg"
het optimistische spel eveneens mee.
Het wanplan heet daar E.N.A.
( Economisch Netwerk Albertkanaal ).
Vrij vertaald komen we tot de constatatie dat het hier eerder
handelt over een Ecologisch Nefaste Aberratie.

Epiloog
Het zijn g.v.d. altijd onzichtbare promotoren enzo
en hun al even blitse woordvoersters enzo,
plus hun 4 X 4 - advocaten enzo,
die - als ze al geen gelijk hebben het toch weten te kopen.
En wij ? Nog hopen enzo, of zwijgen enzo ?
We zoeken ze nota bene op, de confrontatie,
en zeggen en schrijven :
LIEVER ANDERE EVOLUTIE
DAN VERDERE DEVOLUTIE.

En de dichter, dan ?
Na het spoelen van de mond
( van de kots die welde, en gulpte uit zijn strot )
en het vegen van zijn gat
( na de schijt op frauduleus Vlaams tapijt ),
kon hij ze - eindelijk - openen, zijn vuisten,
en legde, schuw en kwetsbaar,
zijn woorden, gewikt en gewogen,
teder neder.
A.E. Maretak, Lappersfort Poets Society
Lees hierbij aansluitend de oproep tot waardige woede van Subcomandante
Insurgente Marcos. Mexico, September of 2008
http://ovl.indymedia.org/news/2008/11/24554.php
http://nieuwsblad.typepad.com/brugge/2008/11/vld-oneens-over.html ( blog mee en
open vld voor duurzame kijk op grote infrastructuurprojecten ) Meer gedichten on line
op www.ggf.be (acties & poëzie ) of http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing Edmund Burke (1729-1797)
Duurzaamheid omdat de toekomstige generaties ons dierbaar zijn...
SAMEN ZUURSTOF GEVEN AAN EEN DUURZAAM VLAANDEREN
Opdat het hart van de schildpad nooit ophoudt met slaan....

