MUSCLES FROM BRUSSELS
voor Lapper & Loppem, Doel & Wapper
gelegenheidsgedicht naar aanleiding van de Tweede Bezetting van het
Lappersfortbos, bezetting die een aanvang nam in de nacht van 18 op 19 september
2008 en streeft naar het volledige behoud van het natuurgebied in kwestie. Lees ook
'Geweldloze pracht' van A.E. Maretak op
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=5 of www.ggf.be
"Het is toch zo jammer van dat bos. Maar om het rooien te
verhinderen was er meer nodig dan een bende alternatievelingen
met een wespennest in hun haar en zoender plastron." ("Jean" en
"René" in " De Morgen" van 4/9/08).
Aan "Jean en René" : U spreekt reeds in de verleden tijd en meesmuilend kleineert u
het bestaande verzet. Er is inderdaad meer nodig : geactualiseerde Brugse Metten,
bijvoorbeeld. En lectuur van hetgeen volgt. A.E.M.
MUSCLES FROM BRUSSELS
" De Lappers konden à la limite worden afgetuigd, niet overtuigd. "
I. Lapper & Loppem, Doel & Wapper :
van hetzelfde laken een broek.
Protest alom en alternatieven op een gouden schaaltje
versus redelijkheid zoek.
(Maar niet het gewin, prestige, power, corruption and lies).
En als de plaatselijke potentaten
( 7 man en een paardenkop )
het niet kunnen laten
sturen die Pépé 's
- dankzij goede contacten "op het hoogste niveau", nietwaar ? ( neem nu bijvoorbeeld het burgervadertje van Beveren of Big Cheef Maankunst
Hemzelve ) :
extra versterking :
"MUSCLES FROM BRUSSELS".
' Did you have a good world when you died ? Enough to base a movie on ? '
( James Douglas Morisson )
II. Een paar (2) gespecialiseerde eenheden
(huizen op afbetaling, BMW, jiu-jutsi, diepzeeduiken, het
ruigere bloot, Turkse Rivièra of de Malle Dieven)
wiens opperste Zjeffen eveneens vinden dat
dat soort
van Lapper & Loppem, Doel & Wapper
uiteindelijk toch maar
" tuig van de richel " is namelijk

dromers,
alternaïeven,
links schorem,
anarchisten,
een handvol academeci (wereldvreemd, uiteraard),
hippies,
rasta's,
communisten,
artiesten,
staatsgevaarlijke veganisten,
kritiese journalisten,
groen-achter-de-oren,
steuntrekkers,
Zigeuners,
profiteurs,
amateurs,
libertairen,
revolutionairen en tutti quanti etcetera ad infinitum...
Enfin, een betere wereld, laat staan een andere
kan er niet bij, geraakt er niet meer in,
in professioneel-autoritaire koppen
die ernstig & erg hoog op de consumptiemaatschappelijke ladder
geraakt zijn & daar de boel verder opleuken.
MAAR NIET ZO VERHEVEN ALS VERZET MIDDEN TEDERWUIVENDE KRUINEN
VAN MAJESTUEUZE BEUKEN ;
een paar (2) gespecialiseerde eenheden komen aangereden-aangetreden
"MUSCLES FROM BRUSSELS"
(enfin, van Erps-Kwerps, Zoetenaaie, Remouchamps en Poupehan, quoi).
III. Nogmaals : enfin,
Fabricom zou haar strijdbijl veel beter begraven.
Indien zo, de Lappers de hunne.
(Kunnen ze samen een Vredespijp roken, kèn je nagaan!).
"Jan Breydel" kan gerust gerestaureerd in Brugge blijven.
(En viva Sonck !).
Doel uitgeroepen worden tot nationaal erfgoed.
( Vanaf nu : kranen en handen af, gasten! ).
En de Sinjoren gaan voor hun democratische recht
om via een volksraadpleging
hun joviaal gedacht te laten horen.
Lapper & Loppem; Doel & Wapper, voortaan :
solidair en proper, dapper doorgaan !
IV. aan de "MUSCLES FROM BRUSSELS" (aux mercenaires)
envoi :
1. Als ulieden dan toch komen afzakken naar Bruges-la-Morte :
haast u dan linea recta
naar het Gerechtsgebouw, Kazernevest nr. 3,

bij de BVBA Berkvens en Compagnie.
Het is daar dat er valt uit te mesten,
niet bij "van de besten".
2. En als die Brugse klus is geklaard,
volg dan bijkomende marsorder op :
u begeeft zich oostwaarts tot in het Dwaasland.
Ter plaatse houdt u een drijfjacht
en vat die collega's die in de fatale nacht,
die andere collega, wijlen Peter De Vleeschauwer,
zo vakkundig hebben omgebracht.
Dit zijn marsorders, dus bevelen.
"Twee pijlen in de roos van uw geweten".
Een oproep tot insubordinatie :
schrijf zelf ook geschiedenis :
volg wat Recht is, niet wat plicht is.
A.E. Maretak
-Cdt RL10 oktober 2008
Voor het bezette stuk Lappersfort Vrijbos zie www.groenfront.be
Voor het bijna geannexeerde Loppem zie www.wittepion.be
Voor de Wapper zie www.ademloos.be en www.tgrootgedelf.be

