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BOOMBAP! [grrr] RAW & RADARRAP

De dood is een whiz 
hij laat zich niet fokken
zelfs niet door een B
als  emily kocken
ze denkt dat ze kan rappen
schijt shit voor de crowd
vraagt aan wie voorbij komt zappen
lees dit mother@@ loud!

shaaaaz! memento momento:

fluister mee met de shant voor de grijze keizerin
die bloemig-blauw de benen nam het heilig water in
steek eervol je pink op voor de grijze keizerin
de wind waait waarheen hij waaien wil en vluchten heeft geen
zin

P.O.R.N.
poliez ondervraagt rauwdauwer naar de naakte narigheid
die kriep is al tijden de weg naar huis kwijt, ‘cause
in het westlandsgrachtse water dreef een hoofd
babysister zelf gezien anders ik het niet geloofd

de radar van de buurt  from dusk till dawn
was hij lawnmower – man! – zocht hij een andere baan
dauw ligt op de weiden in het rembrandtpark
een stuk hout in de vijver, wrak van noah’s ark
spookrijder fokt politie under the bridge  
geraniumoma’s geilen op skinny ridge
met zijn skinny koppie en zijn skinnyskinny ass – SNIKKI!!
uit een raam waait een flard van jazzmatazz
en zoals guru al zei [heeft ie ook niet zelf bedacht]
got no time to play ik werk dag en nacht

fluister mee met de shant voor de grijze keizerin
die bloemig-blauw de benen nam het heilig water in
steek eervol je pink op voor de grijze keizerin
de wind waait waarheen hij waaien wil en vluchten heeft geen
zin

megabanenmarkt  ja, doe mij een swimmingpool
dure limo rolex goeie piercings in mijn smoel

por-tiek, go-tiek, mijn oma in nooit ziek
waag het niet haar te verlokken voor een trip naar wonderland
want zolang bulwack ons levert is er –fok! - niks aan de hand

speedy door de gutter
moet jij werken van je mutter
in hol-land
is men to-le-rant

[dat staat elke dag in de krant]

kunstheup, droogneuk, blind, als de lakens kreuken
doof is de pijn en ik word steeds kleiner

puber, puisten en –CRUSHverdomd nog maagd
de overkill aan porn, en niemand die mij vraagt
of ik op al die troep op de tv zit te wachten
hoezo moet ik toekijken hoe ze vrouwen verkrachten?
doophoofd dat is porno, zegt mijn vader droog
dodo, doe je  ding als fokking grown-up,  of je loog

over END OF THE WORLD granaten
die jongens hadden echt nix niet in de gaten
en de nacht was nog jong
en hun leven lag te rijpen
door oude oorlogen gepusht om er tussenuit te knijpen

star trek
sjuttel lek
maanzieke kater
generatiekloven herstellen zich later
als je dat gelooft 
zit er een gaatje in je hoofd

fluister mee met de shant voor de grijze keizerin
die bloemig-blauw de benen nam het heilig water in
steek eervol je pink op voor de grijze keizerin
de wind waait waarheen hij waaien wil en vluchten heeft geen
zin

MAN &
SIGARET 

Een man koestert
het vuur in de kom
van zijn hand,

onder de brug
zwijgt de wind, valt
de as op het zand.

Woelt het water
vermoeid, kolken
rookkringen rond.

Een man koestert
het vuur in de kom
van zijn hand,

tilt de vlam tot het
oog, een
schreeuw uit zijn
mond

stilt, stank van
zwart water, een
gedachte ver-
stomt.

Een man koestert
het vuur in de kom
van zijn hand,

onder de brug
zwijgt de wind, valt
de as op het zand.

PORN

P.O.R.N.
PORN
pure ongerepte rauwe naaktheid

RAW

R.A.W.

Sterke woorden die je dwingen tot zien waar je
eigenlijk niet kijken wil. [Of juist wel].
Ze duiden iets onbedekts aan, naaktheid. 
Puur? Nee, het tegenovergestelde eerder; 
het ruige, geschaafde, rauwe, ongekookt vlees. 

Mevrouw Vogelenzang zegt hierover
het volgende: 
‘liep ik laatst over de theophile – de bok – moest
ik die onhandige porndoppen indoen en dat
nieuwe model zit niet lekker de oude waren
beter een soort oogkleppen porn wat moet ik
daar nou mee ze kunnen beter vleeszenen
opspuiten got o got liep ik laatst over de theophi-
le – de bok – moest 
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