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Ambition

Geen goed nieuws
Mijn vrouw gister thuis
Van de paranormale beurs
2006
Het jaar van rouw en afscheid
Ik was er al bang voor
Jaren terug kreeg ik al te horen
‘Die levenslijn jongeman’
‘Die is niet al te lang’
Maar ik ben er klaar voor
Mijn koffertje staat klaar
Een kurkje voor de aars
Een mintje tegen de smaak
Een jofel colbertje voor de baar
Een bandplooi voor de inkijk
‘Want je hebt ze er bij hoor’
Nou mijn schoenen staan in de was
Een strikje voor de chique
Laat maar komen die
condoleancekliek
Maar even resumé
Pardoes een fotoalbum
opengeslagen
Van toen ik nog lachte
En ik nog dacht
2006
Het jaar van de jeneverbes

Who for Christ’s sake
lifted your face?
The butcher?
The older woman I woke up next to
laughed an alcoholic smile
‘It takes time to look like this’
‘Well than you must be running
out of time my dear’ I whispered
when I put my tongue between her
rotten teeth and vomited
over the dirty sheets.
‘Time to rise and shine I assume’
she claims

Jeroen©

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 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. Hierbij Het Zeizo Gazet nr. 2.

In de Mist
Edwin©

Den Haag in de mist
onder een koude deken van damp
stad rustig gelegen
het moderne gewist
des Gravenhage onder een kille
mantel
in de schaduw van de wazigheid
klokslag nu met zijn nok in de
wolken
een laken van rust
op sterke schouders gedragen
Den Haag, stad in de mist
door de hemel gekust

Jeroen©

‘Will you marry me?’
I asked her when we had taken
our positions in the bar
‘No, my dearest’
‘It’s not just your ugliness or
brutality’
‘It’s the leak of ambition that
drives me mad’
‘And besides that
I fell in love
with the butcher’
Fuck it, time to get a job and a liftup!!

Edwin©

het stof van van-9-tot-5
nog op je kleren, onderweg
zes uur en op de fiets
gezeik in de regen
door de bagger van van-9-tot-5
de pakken en stropdassen
weten niet beter
poppenkast! stroppenkast!
een façade van 9-tot-5
je weet ‘t, je denkt ‘t
ik weet ’t hier staat ‘t
in zoveel woorden
morgen mag je weer
op de fiets of via de file
de automatische piloot
tot de draaideur van je illusie
onmisbaar te zijn

Sam’s needs
Edwin©

napa'm! napa'm!
screamed the little Ho Chi Minh ho
I spread her legs
and napalmed her ass
he he he
I roared at the sound of the
explosion
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