LENTERITUEEL
met samples uit het futuristisch manifest van marinetti
jibbe willems – oostpool – introdans

wij staan op de drempel
klaar om de wereld te veroveren
zaadjes die tussen de ruïnes ontspruiten
met de kracht van onze groei
duwen wij de brokstukken opzij
wij woekeren als onkruid
tussen de spleten
of bloemen
dwars door stenen staal gewapend beton
onze bloei verkruimelt
wat ons in de weg staat
we kunnen ook opzij
we gaan er dwars doorheen
we kunnen er niks aan doen
we zijn onstuimig
we kennen onze eigen kracht niet
WIJ KENNEN ONZE EIGEN KRACHT NIET
wij zullen onszelf leren kennen
wij hebben de tijd
te weinig tijd!
alle tijd
er is nog zoveel te leven
en zo weinig tijd!
AAN DE KANT
AAN DE KANT
NEE!
wij gaan niet aan de kant
pardon
nergens voor
nergens voor
sorry, mag ik er even langs
dit is onze tijd
dit is ons moment
dit is onze zonsopkomst
goedendag

klaar voor een nieuwe dag
dag dag
onze dag
wij komen hier om
een eigen leven
een eigen begin
een eigen wereld te bouwen
een eigen alles op te bouwen
een eigen mens te zijn
wie is zijn eigen mens?
IK!
IK!
IK!
ik weet dat niet
dat is zo groot
ik weet nog lang niet
wie of wat ik ben
jij bent saai
ook, soms, dat is niet erg
wij eisen onze plek op
wij eisen onze plek op
er is toch plek genoeg?
een plek voor ons
voor ons allen
voor ons alleen
EEN VOOR ALLEN?
ALLEN VOOR ONS!
want het is lente
lente
altijd lente
♪ het is altijd lente
in de ogen
van de tandartsassistente
bek dicht
alles groeit

wij eisen onze plek op
en wat plaats moet maken
STERFT
de kracht van jong
van groeit
verplettert alles
bouwen toch
we zouden bouwen
niet breken
bouwen
wie bouwen wil
die moet eerst breken
het spijt ons
het is niet anders
er moet plaats worden gemaakt
zo is de natuur
er is toch plek genoeg?
er moet plaats worden gemaakt
zo is de natuur
wat oud is geeft ruimte
aan wat jong is
wat rot is
geeft ruimte
aan de maden
zo is de natuur
niet alleen
de natuur is ook
symbiose
samenwerking
solidariteit
sssssssssssst!
de vos die de kip verschalkt
de wolf die het lam beschermt
de haai die de haring hapt
er moet plaats worden gemaakt
we kunnen het niet helpen
dit lijf groeit en groeit

dat houden wij niet tegen
de kracht van wat jong is
wat groeit
verplettert alles
ALLES!
ALLES!
ALLES!
alles is zoveel
wij kennen onze eigen kracht niet
aan de kant
hier zijn wij
alles groeit
planten
kuikens
puppy’s
struiken
en erecties
alles groeit
puppy’s
tieten
en erecties
het groen spruit onze takken uit
bosschages barsten uit onze huid
prille sprietjes begolven onze plooien
ledematen raken bebladerd
stuifmeel spuit onze oren uit
alles golft en groeit
alles glimt en gloeit
ik niet
ook jij
alles
ik niet
OOK JIJ
dat zie ik toch
ik ben een groot kloppend hart
in een iets te klein lichaam
ik probeer eerst nog in mezelf te passen

probeer niet te passen
maar barst uit de naden
groei groter dan jezelf
en leef!
wij willen leven
niet in slaap vallen
onze idealen niet
voor zekerheid verpatsen
voor vast contract
en voltijdsbaan
hypotheekrenteaftrek
pensioensopbouw
lijfrente en appeltjes voor de dorst
ZEKERHEID GADVERDAMME!
LAAT ONS LEVEN! LEVEN! LEVEN!
soms rol ik mij op
tot een balletje
ogen stijf dicht
omdat ik niet weet
wat er morgen komt
dan verlang ik
naar omarming
naar de warmte van een wieg
soms lijkt het pas gister
dat ik baby was
DAT WAS OOK GISTER
gister sliepen wij
maar vandaag zijn wij wakker
WIJ ZIJN WAKKER
wij zijn wakker
en wij hebben honger
ALS WIJ HONGER HEBBEN
DAN ETEN WIJ
wij zijn wakker
en wij hebben dorst
ALS WIJ DORST HEBBEN
DAN DRINKEN WIJ
ik drink niet

ook jij
DAN DRINKEN WIJ
wij hebben onze vrijheid nog niet opgeofferd
aan een punt zeven kinderen
aan twee vakanties per jaar
aan gestorven dromen en een wankel huwelijk
op zijn best een wankel huwelijk
vol fantasieën over ons jongere zelf
wij zijn ons jongere zelf
WIJ ZIJN ONS JONGERE ZELF
ik ook?
wij zijn ons jongere zelf
ik wil trouwen
kinderen
vakanties en een eigen huis
ooit – later – straks
dat is toch niet raar?
wij zijn te jong
voor die gekooide fantasieën
wij zijn ons jongere zelf
wat nog niet van de toekomst afgevreten is
dat is voor ons
wij zijn hongerig
voor de dagen die nog komen
wij hebben meer toekomst dan verleden
wij leven in één
groot
uitgestrekt heden
met zo weinig tijd
wij hebben de tijd
wij raken hem kwijt
we hebben genoeg
het gaat te snel
gister was ik nog een kleuter

morgen zal ik bejaard zijn
voor ik het weet ben ik dood
ik heb de tijd
ik verdwaal soms in de uren
en vind mij terug
ik weet niet waar
jij bent een uitzondering
UITZONDERING
jouw klok tikt mis
JOUW KLOK TIKT MIS
jij bent raar
RAAR!
RAAR!
RAAR!
misschien
tijd is vreemd
tijd is wreed
tijd is vreemd
tijd is wreed
soms glijdt een eeuw voorbij
in één minuut
dan weer duurt één seconde
honderd jaar
tijd is een afspraak
waar de tijd
zich niet aan houdt
maar
het jaagt mij geen angst aan
tijd
het verglijden
tijd
die overal
voor iedereen
hetzelfde tikt
wij zijn niet iedereen!
ik wel
BEK!

wij kunnen alles tegelijk
ik niet
wij moeten wel
er is geen tijd
wij willen alles
en alles tegelijk
ik niet
en hebben nog niets
hoeven te kiezen
ik wel
wij kunnen alles tegelijk
ik…
BEK!
niet
DICHT!
wij zijn van glas
maar wij breken niet
er sluimeren vulkanen
onder onze opperhuid
nog even en wij barsten uit
ik gloei liever
wij zijn brandstof
wij zijn vlammen
of flonker
wij zijn olie
op het vuur
fonkel vonk
blus ons met benzine
wij zijn de vlam
wij hebben brandhout nodig
warmte hoeft niet
destructief te zijn

wij scheuren het leven open
onze armen tot de ellebogen
in het weke vlees
het hart kloppend in onze vuist
wij laten onze tanden
in de ander zinken
vreten het leven op
met orgaan en al
tot op het bot
ik ben vega
flikker op
je hoeft geen leven te nemen
om te leven
alles groeit
en zwelt
en klopt
PUPPY’S
TIETEN
EN ERECTIES
wij zijn geen slachtoffers
maar daders
want wij doen
♪ geen woorden
maar daa-haa-ders
wij hebben bakfietsvaders
geen revolutionairen
moeders die met glassex
het glazen plafond te lijf gaan
spic en span
maar wat heb je d’r an?
je moet het tot scherven slaan
zij zijn analogen
in een digitale wereld
voelen in plaats van swipen
zien in plaats van kijken
wij zijn plugged in
zij zijn freaked out
seks in plaats van porno

PUPPY’S
TIETEN
EN ERECTIES!
wij hebben de wijsheid van de wereld
in onze broekzak
wij zijn geboren met een scherm voor ogen
en een vinger op de knop
en met een overbelaste nek
een kromme rug
en knopen in de schouders
wat ben jij
tachtig?
achttien
gedraag je dan
niet zo bejaard
wij leven op verschillende niveaus
in verschillende dimensies
geboren uit het analoge
zijn wij algoritmes
in een digitale wereld
ik ben hier
ik ben nu
altijd online
ik ben live
live is overrated
STOP
REWIND
REPEAT
altijd online
wij zijn het volgende stadium in de evolutie
wij zijn enen en nullen
vijfjes en tienen
en soms een elf
jij een elf
soms
jij bent een twee
in een binair systeem
wij hebben de toekomst

wij?
wij
wij
jij niet
wij
TOEKOMST!
voor zover onze ouders
die niet opgevreten hebben
mijn ouders hebben mij eten gegeven
en dak boven mijn hoofd
een bed om in te slapen
een bed is niet om in te slapen
NEUKEN!
NEUKEN!
NEUKEN!
vrijen
NEUKEN!
PORNO!
NEUKEN!
wij zullen niet rijker worden
dan wie voor ons kwamen
ik had nooit tekort
nooit honger
nooit angst
onze toekomst zal oorlog kennen
behalve voor oorlog
en de derde zal werkelijk
een wereldoorlog zijn
en dan stelden mijn ouders mij gerust
moederskindje
vaderskindje
ja, nou en
wij verwelkomen de oorlog
met open armen
ik niet

wij zullen de kogel omhelzen
ik buk
en juichen om raketten als om vuurwerk
sterretjes
wij die enkel vrede kenden
verlangen naar de strijd
ik niet
wij willen vechten
ik wil vrijen
niet vechten
NEUKEN!
wij verlangen ernaar te zien wie wat waard is
en wie de evolutie uitgeschopt mag worden
ik niet
WAT BEN JIJ NEGATIEF!
jij zal de evolutie
worden uitgeschopt
wij moeten de zwakkeren helpen
en de weerlozen beschermen
desnoods met onze huid als schild
jij zal de revolutie
worden uitgeschopt
ik vraag niet om een revolutie
jou is niks gevraagd
wij zijn dissonanten
in een kakofonie
van irritante harmonie
ik niet
FUCK IRONIE
wij zijn geen belofte voor de toekomst
wij hebben nergens op gezworen
niet gekozen voor dit leven
waar wij ingeslingerd zijn
wij zijn het geboortekanaal uitgespat
niet gehinderd door breinaald, pil of curettage
ik dank het leven elke dag

wij zijn geen geloof hoop liefde
geen inlossing van gebroken dromen
en de kinderwens van onze verwekkers
wakker worden
FUCK DE WEKKER
wij zijn niet het antwoord
op alle problemen
wij zijn het probleem!
wij zijn de oplossing niet
niet het licht
in de duistere toekomst
wij zagen de geniaalste geesten van onze generatie
wegzinken in woede wanhoop wanstalt waanzin walging
de agenda’s vollopend van verwachtingen
verlangens van onze verwekkers
wij zijn de kinderen van eurocentrische, egocentrische dromers
vervallen tot koopzucht en consumentisme
ons idealisme is vermarkt
wij worden zoetgehouden met snoepgoed
e-nummers en luizenbloed
en ochtenden vol kabeltelevisie
wij die ieder weekend
tussen co-ouderschappen pendelen
mijn ouders zijn nog samen
bek
wij weten wat verwachtingen zijn
WOEDE
WANHOOP
WANSTALT
WAANZIN
WALGING
hoe wij ons sociaal aan moeten passen
hoe wij niet op kunnen vallen
hoe wij kunnen etteren in het volle zicht
wij weten dingen
wij weten wat seks is
wij dansen ons dood

wij zijn cobra’s
en wij bijten
WIJ BIJTEN
mijn tanden zijn suiker
ze brokkelen af
bij iedere beet
TOCH: BIJT
onze generatie is geboren
na de val van de muur
en de val van de torens
onze wereld was er geen
van wereldvrede
maar van oorlog
en terreuraanslag
welke erfenis wordt ons nagelaten
kaalgeslagen amazonewoud
een ozonlaag van koolstofdioxide
en spotgoedkope sneakers
dank je wel
dank je wel
DANK JE WEL!
hou ons maar rustig
wij poppen de pillen
die ons gegeven worden
dank je wel
strattera concerta adderal en Ritalin
xanax valium nemutol klonopin
levitra Viagra stendra cialis
codeine tramadol fentanyl en cyanide
wij gebruiken de nacht niet
om te slapen
strattera
concerta
adderal
ritalin
xanax

valium
nemutol
klonopin
levitra
viagra
stendra
cialis
codeine
tramadol
fentanyl
cyanide
red pill
blue pill
red pill
blue pill
pillen vol geluk
ignorance is bliss
knowledge is power
red pill
blue pill
red pill
blue pill
HOOFD OMHOOG!
wij staan recht overeind
vier met mij het leven
wij staan op de top van de wereld
laat ons lachen om de dood
wij dagen de sterren uit!
zolang er lucht is, is er adem
onze borst zwelt op van trots

zolang er troost is, is er hoop!
wij zijn klaarwakker
wij staan rechtop
wij zijn het licht
en leid mij juist in de bekoring
wij zijn de voorhoede
verleid mij met of zonder god
wij stoken het vuur
vier bot die allerlaagste lusten
wij jagen voort
word met mij zat, word met mij zot!
wij schokken
wij feesten
wij ontwortelen
laat onze voeten wervelen
wij sleuren mee
tot we dansen op de lucht
wij zijn de overstroming
op pirouetten draaien we
wij kraken de oude botten
tot de maan en terug!
wij rukken aan de deuren van het leven
wij trekken ten strijde
wij zijn de briesende beesten
en we zingen onze stemmen
wij verachten de bedrieglijke grammatica

schor in onze strot
wij jagen de dood weg
en we knallen de champagne
wij jagen voort
open met een schot!
wij rijden de waakhonden plat
wij temmen de dood
de dood is onze bitch
laat ons stromen als het water,
wij stappen uit de wijsheid
laat ons waaien als de wind,
wij zijn voedsel voor het onbekende
laat ons laaien als de vlammen,
wij zingen de liefde voor het gevaar
laat ons kraaien als het kind!
wij komen in opstand
wij strijden tegen moralisme
wij doden tijd en ruimte
scheur je los uit al je kleren
wij aanbidden de slapeloosheid
laat al je ledematen vrij
wij zijn de snelle pas, de salto mortale,
en reik met mij naar de hemel
de oorvijg en de vuistslag
breng de sterren dichterbij!
wij zijn vol vuur

wij zijn de strijd
wij vallen aan
word met mij een ander, nieuw,
wij kijken niet achterom
zoek mijn gloeiend lichaam op
wij leven in het absolute
laat de grond onder ons golven
wij vernietigen de musea
laat ons bársten van genot!
wij zijn de vrolijke brandstichters
wij stichten brand
Laat ons drinken tot de ochtend
HOOFD OMHOOG!
haar bleke stralen op ons schijnt
wij staan recht overeind
en drink dan door tot ook die dag
wij staan op de top van de wereld
in een nieuwe nacht verdwijnt!
wij dagen de sterren uit!
En dan, wanneer ik mij
kwetsbaar, naakt
naast je nestel in de slaap,
dan, wanneer mijn hart
met trage slagen slaat,
en wij nog naglimmen van de daad,
dan, dan weet ik dat
mijn hoop triomfeert
over de dood, omdat
ik troost gevonden heb,
gevonden in jouw schoot.

