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Straatdichter van Antwerpen
“Verbeelding werkt.
Nu, ik wil iets vertellen:
wist je
dat in dat zo door jullie gekoesterde Vlaanderen
bijna alle inwijkelingen,
ja, je leest het goed,
inwijkelingen,
hiernaartoe verhuisden,
en ja, ook dat lees je goed,
om hier een nieuw bestaan op te bouwen.
Antwerpen heeft net
het Red Star Line Museum geopend.
En kijk,
honderdduizenden mensen wijkten uit
naar Canada, Amerika en Australie.
Waaronder Vlamingen,
de witten.
Mijn punt is:
de meeste van onze inwijkelingen
hebben een dag- nachtwinkel of
telefoonwinkel
waar hun klanten kunnen bellen of online
kunnen praten
met hun achtergebleven
geliefde familie en vrienden
en werken keihard,
zeker 12 uur per dag
(De witten weigeren hun winkel te openen op zondag.
Dat noem ik luiheid).
En zie:
ze zorgen niet alleen voor hun nakomelingen hier
maar ook voor hun voorkomelingen daar
want
wist je dat ze meer geld naar hen sturen
via bijvoorbeeld Western Union
dan wat wij,
de witten,
aan ontwikkelingsgeld sturen
naar ...
bijvoorbeeld Griekenland, Cyprus, Ierland, Italië, Croatie enzovoort enzovoort.
Alleen om de Europese Unie in stand te houden.
Zegt Lampedusa jullie iets?
Ik zeg je:
er komt een dag waarop wij
afhankelijk zullen zijn
van hardwerkende inwijkelingen.

Verbeelding werkt
nieuw logo en slogan van de
vlaamse overheid

“De Schelde.

Ik ben in een land
en woon in een stad
die ik niet begrijp
er is mij teveel haat
van de witten
tegen de vreemdelingen
en dat kan ik
als wereldreiziger
die 30 landen doorkruiste
en in 9 landen/3 continenten heb gewoond
en dan
hier en nu
met mijn tranen van zout
die ik dan proef
aan de schelde ga zitten
maar wacht even
was deze stroom ook niet
dezelfde stroom
waarvandaan vele witten het land verlieten
op zoek naar een betere toekomst
soms zit ik aan de schelde
in mijmering
maar de tranen
dobberen mee met de schelde
op zoek naar een nieuwe haven.”
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