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DJUU DA ES STILLE IN ’T DURP !
‘Ten kost toch nie blijven duuren, niede? Gien leurders niemer langst de stroate die te pas en ten
onpas ui kwampen stuuren binst dadde noar ui teelevieze zat te kijken ! Zollig es da toch ! Ezuu twie
moanden veur de ‘bollekeskirmesse’ oade nen hielen uup vrienden baa en zeekerst op den Feesboek.
Langst de stroate wierde toegeroepen deur iederien mee d’ambiesse veur ezuu nen ongemakkelijken
stoel in de roadzolle. ‘Ons kent ons’, zeggen ze, moar ikke moest olsan peizen van woare da’k den
deezen of ginsten kendegge. Andses schudden, toezen… ‘t un kost nie op ! ‘k Oa nui uuk wel un
scheute gedoan noar de uugen moar ‘k un raktegge zelfs gien kalle, moar da zijn de moeilijkste om af
te schieten mee de kruisboogene. ‘k Zatte ezuu tseeventig stemmen onder mijn geweun gemiddelde
veurkeurstemmen en ‘k kostegge dus vergeeten da’k zoe gekozzen worden.’t Un es es wel nie plezant
ezuu af te goan op ui vijfde bollekeskirmesse moar kom we goame doar nui nie over neuten. Vanuit uiwen zetel kunde weinig propagande makken, es’t nie woar? Oas de mensen ui nie un kennen, zullen ze
veur ui nuut kiezen. Ondanks damme twie en un tsjietse persent mier oldeggen mee ons tiemke emme
toch, glijk tuupetegoare, elk nen zetel moeten afstoan aan ‘t klubke van ‘Kwien Anjes’…
Mijn moaten en ulder nochtans geweerd veur zot ! Bekanst vijftienonderd kieren an de deure gebeld en geklopt en twolve tot vijftienduuzend stappen per avend
geteld. Nen groep om fier over te zijn, alliene ne kier
de stemmen geteld wildegge da tellerke niemer mee.
‘t Was tons uuk moar un stappen- en gien stemmentellerke, ee !
Moar kom, oas ge verliest moede da kunnen toegeven! Pertank was den teneur veur de viertienden anders. Welzijn un deugdegge nie. ‘t Moest nui ne kier
zes joar anders zijn. Niemer kuupen om te kuupen
moar un reejaliezoasse noar veuren bringen die binnen de lijntses van ‘t fatsoen lag. Da moest er dedjuu
kommen. Gien diere prestieze bouwsels !
Awel, de die die ‘t luidst geroepen en getierd én
woaren van d’ieste om mee lof en lauwerkruunen te
zwoaien op ‘smoelentrekkersboek’. Ge ziet, bassende
onden un bijten nie! Past op, uuk ikke ij Welzijn profiesjat gewenst want ‘t tij (of de kerre) doen kieren un
es nie an iedrien gegeven zulle !
Kom, ‘t Es ‘t loatste da’k geschreven ij over de kiiezinge. ‘t Volk ee gekozzen en de stirkste én den beker en
de meedoldes weere op zak !
Gastses, ligt er nie van wakker want binnen zes joar meugde nog ne kier mee da ruud potluud spelen.
Hoopelijk veur Loatem-Deurle zonderPinte en Noazerette !
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LARGO ZIET HET LICHT VAN 2019 STRALEN !
Het stond nochtans heel profetisch in de Knackworst van voorbije weken.
Al van voor de afloop, of moet ik zeggen: van voor de afgang.
Geen mens, laat staan een stemloze hond, die zijn stem verheft of vertrouwt op de derde hond.
Wij Vlamingen. Oer-conservatief. Links rechts één twee. Geen middenweg.
Moest het van mij, Largo politiek beest, geweest gebeest, zoals een trotse Amando worst afgehangen hebben,
ik was met dat Latems been gaan lopen. Bijten links en nog eens rechts, en dan weg met het bod. Het bot, excuseer.
Maar ja nen hond moet bij zijn leest blijven en kan niet op een lijst.
En hiermee est nunc alea cacta.
Het establishment is weder ge-etablished.
Nen hond, laat staan ne mens, krijgt daar geen graat, of liever geen been tussen.
En als het om gans zijn leven met het stigma van een blauw oog rond te lopen is, daar doet uw bruinogige hond
-dienaar, fantastische schrijver, hoe fanatiek dan ook, ook niet meer aan mee.
Alea cacta est: Agneske troont verder in haar ivoren toren naast Martinus.
Kerk en Staat staan. Stoelgeld en Gemeentebelasting. Voor wie erin gelooft.
Trouwens: de overlopers zijn ook kontent.
Juist op tijd overgelopen, zoals de Leie binnenkort. We gaan wel zien wat ze daar mee gaan aanvangen vanuit
Babel al Martinus .
Onherroepelijk, de ijskap is op onze kap aan het smelten.
Nog snel een Tip voor de Vermogende Lezer die langs de riante Leie woont: uw doening zo snel mogelijk van
de hand doen. Er lopen in ons Vermogend Dorp trouwens nog wat frauduleuze vermogenbeheerders rond om u
van uw geld af te helpen.
De Leie gaat een paar meter stijgen binnen de volgende legislatuur: maar wat gaan ze hiermee doen in de Toren van Babel el Agnessa ? Stond het in het programma? Veilige fietspaden, ja. maar veilige waterfietspaden?
Niet gezien.
En wat met de zeehonden?
De Hamburgemeester zal op deze Hamvraag zeer zeeziek zeker een antwoord vinden.
Zoals: hoge dijken bouwen om aangespoelde transmigranten tegen te houden. Een goed antitranspirerendemigrantenplan à la Trump. Dat is het! Ligt trouwens ook in de smaak bij NVA. Er zal zeker samen een oplossing
gevonden worden voor ons welzijn.
Ik begin alvast campagne te voeren voor « le changement »
Stem NCA Neo Canis Alliantio
Blaffende opposant 2018-2024
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