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Een idee ontspringt niet altijd naar het
cliché van de donderslag bij heldere hemel.
Het kan ook tot wasdom komen als een
volgende ochtend met een kater: je weet
een dag van tevoren dat ie er zal zijn, met
de
mate
van
aanwezigheid
als
verrassingseffect. Enfin, het moest er van
komen. Het zijzo gezegd onder het genot
van enkele bieren. Een glazig begin. Het
idee is simpel: het woord dient verspreid,
het verspreiden in ere hersteld. De essentie
is de keuze. De keuze het tot je te nemen
maar zeker ook de keuze om dat niet te
doen. De verspreiding terughoudend en
anoniem. De enkelvoudige naamgeving
dient het onderscheid. Naam en toenaam
om de eer toe te laten komen aan hen die
het toekomt en als verwijzing naar hen en
of hun werk. Het terrein: des Gravenhage.
Onderwerp: alles en niets. Frequentie:
willekeurig periodiek.
Het Zeizo Gazet. Proost!

Years ago
jeroen©

years ago
he sat down
in an old couch
with his notebook
sick from hangovers
inspired by thrills
of a single young man’s live
huge debts
forgotten ambitions
140 bpm parties
shameless masturbations
and less
now
when a forgotten century
passed away
he sits down again
the pc humming
inspired by chosen regrets
huge mortgage
ringed finger
harmless job
secured by law
thank god
a glass of wine
still waiting for
the words
to come

Het Zijzo

Fijne feestdagen

The musing of Miles

ga heen met die verwensingen,
holle groet voor fijne dagen
leer deze gewoonte nu eens af
daar het toch niets anders is
dan de naarste van het jaar
men doet maar wat, denkt niet na
tientallen kaarten gaan voorgoed
ongemeend verstuurd
ziekelijke zot besef nu eens
zie in de onpersoonlijkheid
de verwachtingen die het schept
met rancune tot gevolg:
”volgend jaar naar hem niet meer”

A date with greatness
Miles Davis
Boppin’ the blues
Jazz off the air

Edwin©

het is heel simpel, het gaat als
volgt:
het boekje gaat open, daar sta ik
dan
nummer 27 in de lijst
”ach waarom ook niet,
weggooien is een zonde”
het lef is prijzenswaardig
maar wat denk je na jouw naam?
het is heel simpel, het gaat als
volgt:
je belt me niet, je komt niet langs
we drinken niet tot kotsen toe
sex is uit den boze
je ziet me niet voor niets niet veel
het laatste van jou was
je kerstkaart vorig jaar

Edwin©

The first bigbop band
The legendary BigBop Band
The complete birth of the cool
The band that never was
Bird in Paris
Bird encores
Bird on 52nd street
Bird at the roost
Summertime
Sensation
Blue haze
Making wax
Women in jazz
Bitches brew
Capitol jazzmen
Miles ahead
Tribute to Jack Johnson
Black beauty
On the corner
You’re under arrest
Directions
Seven steps to heaven
Miles in the sky
Sketches of Spain
Miles smiles
At birdland
Kind of blue
In a silent way

De kerst
Jeroen©

de kerst de kerst
wie slijmt het best
om schoonmoeders te vermaken
de kerst de kerst
wie luistert het best
om die kutliedjes te verdragen
de kerst de kerst
wie kotst het verst
voor ruimte in die magen
de kerst de kerst
wie pist het verst
laat drank je kerst vervagen

We want Miles
Round about midnight
The man with the horn
Hooray for Miles Davis
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