"Ik moet nu even serieus wezen"

Ik moet nu even serieus wezen
Zal min of meer tijd worden
U zegt het zelf
Between you and me
Between the buttons
De rolling stones
De boventonen
die geen mos verzamelen
Het zal je lot maar wezen, zeg
De ondertoon van de blues
dat hakt er inslide gitaar van Elmore James
laten wij eens namen noemen
Zeg nou zelf
Kunsthistoricus
Weliswaar de wijsheid in pacht
Naar ik verneeem via derden
niet echt dom
of slecht geïnformeerd
wel verwardvan horen zeggen
liegt men veel
aanhanger van een concept
de rode draad
in de kunsthistorie
bullshit is mijn antwoord
dat ligt niet in de waai
wind van vooringenomen standpunt

envrijwel elke kunsthistoricus
geïndoctrineerden
doordesemd van minachting
voor kunstenaars
voor zo ver zij in levende zijn
welk een lot, mijn God
geen mooiere kunstenaar dan een dooie
zijn schild en zijn betrouwen
kunsthistorici
behorend tot de groep
van de AA
afkorting Academische Arrogantie
en de andere AAAha
U vat ‘m
Afkorting Alcohol Aanbidders
Laten wij wel wezen
ik bewonder geen conformisme
wat de beeldende kunst betreft
aan mij heb je een goeie
meneer de doctorandus
ik ben niet gewend
om gebuktdoor andermans poorten te gaan
doch met geheven kin poorten af te breken
mooie poort wordt dooie poort
droge rotsblauwe waterrotsje
hoeft er alleen maaar een kraaan
aan vast te schroevenen
vul je plestik fles met bronwater
aangenaam vertoeven
met mijn waldhoorn

tussen jouw alpen
niet om over naar huis te schrijven
maar toch
niet kort door de bocht
mag ik ook eens een keertje?
ik weetuiteindelijk aan het langste eind te trekken
the answer ma friend
ligt niet in jouw wind
jij kleine petomaan
met je dure designbril
maar in een hoge leeftijd bereiken
al die sukkels die jij zo risicoloos
bewondert
in je beeldende straatje
lijken te passen
zijn nu doodt en begraven
die hielenlikkersvan het ongerijmdede
schijtbakkenalleen de non conformisten
die hun rug recht hielden
zich niet aan passen of hullen
in stilzwijgenblijven over
en een van hen IK
de zeldzamen
gotsijdanckmag ik ook eens
de Heire der Heirscharen
danken op mijn blote knieën
Voorwaar ik zeg U
Zult U zeggen
Ja dat mag
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