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wat dacht je van een patattenveld

vroeg mon fanto aan zwijn

een veld waar jij de patattenman bent

nou dat leek zwijntje fijn



  

dan trek ik wel mijn biohazardpak aan

dat witte met de kap

dat is heel praktisch op het veld

en hangt ook niet te slap



  

eerst werd het veld steriel gemaakt

dat was heel gevaarlijk werk

maar mon fanto hielp gelukkig mee

en mon fanto was heel st€rk



  

toen was het varken aan de beurt

en dat kon zwijn heel goed

want zwijntje had al vroeg geleerd

hoe dat je varken moet



  

daarna kreeg zwijn van mon fanto

gepatenteerd patattenzaad

dat zaaide zwijntje op het veld

kijk maar hoe goed dat gaat



  

met hulp van de universiteit

die werkte met gemeenschapsgeld

installeerde zwijn een irrigatiesysteem

en bevochtigde daarmee het veld



  

al gauw kwamen er genetisch 
gewijzigde plantjes uit

die waren nog heel klein

en o wat waren het er veel

ze doen het goed dacht zwijn



  

de kleine plantjes werden groot

wat was het vlug gegaan

voorzichtig rooide hij een plant

er zat een gepatenteerd patatje aan



  

zwijn bracht de knol naar mon fanto toe

die vertelde bij een fles

die patatten zien er prachtig uit

dat wordt een beurssucces



  

plots bezetten actievoerders het veld

kleine boeren samen in de strijd

vechtend voor respect, hun 
voortbestaan,

voor behoud van natuur en bio-
diversiteit



  

maar toen kwam vlaanderen in actie

in naam van innovatie en vooruitgang

een leger advocaten, geleerden en 
politie

ontzette toen het veld en verzekerde 
de beursgang



  

het werd een echte slachtpartij

ze zeiden allebei

toen er niet een bioboer meer over was

wat walgelijk rijk worden wij
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