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Het gesprek met de stad.
In Rotterdam geboren
In Rotterdam getogen
Voor een studie naar Rotterdam overgevlogen
Of van Amsterdam naar onze stad komen lopen
Voor de liefde
Voor Rotterdam
Gaan we hard.
Voor Rotterdam gaan we hoog
Wij kopen geen vriendschap al liggen we in de goot.
Bereiken we de wolken, krabben ons hoofd.
En wordt er nu al zoveel beloofd voor in 2037
Staat nog zover van ons bed – maar we komen al van zover.
Vele herinneren de stad toen zij nog plat was
Gebombardeerd en herrezen uit het as.
Rotterdam huilde, en haar hart brak
In 170 nationaliteiten sterk.
Komen we samen op feestelijke dagen in Museumpark
Multiculti is ons merk.
Elk thuis, elke plek en elk pad
Heeft zijn eigen kenmerk en verhaal
Van betaalbare woningen tot ver boven modaal.
Wij Rotterdammers asociaal? Gaat toch f effe lekker aan ’t gas.
Met een lach. Wij zijn de stad van de festivals als Crazy Sexy Cool, het Zomer Carnaval
En hebben we de mooiste markthal van Europa.
Zijn wij het verste gaat het om connectiviteit
We beheren de Medina waar menig toerist het liefst zijn dagen slijt.
Maar zeker wij die er wonen moeten gehoord worden
Want ook onze dromen en idealen vormen de stad.
Zo droomt Gleijm nog graag van een nieuwe Kuip voordat hij in zijn graf stapt.
En weet Lola van 11jr. dat we ook over één van de grootste havens beschikken van Europa.
010. een stad voor iedereen
Wilt wat met Rotterdam
Moet een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld.
Zo zegt Gil Penalosa van 8 80 cities.
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Dus ongeacht leeftijd, geslacht, sociaal economisch of etnische achtergrond.
Dit hier is heiliggrond is van iedereen.
Maar wat als de kalender nu op 2037 stond?
Zouden er dan minder wolkenkrabbers zijn?
Tijdens het interview met het gesprek met de stad
Zei Antonio, vanaf twee hoog heeft hij ook inter view
En ziet hij zijn buurmeisje terwijl haar vader de schommel duwt.
Hoe Rotterdam er in 2037 uit zal zien? Dat motte we nog maar eens zien. Ik zou me er niks van aantrekken.
Rotterdam Lichtjesstad – dus meer elektriciteit is een feit.
Maar je hoeft niet te balen als een stekker.
Blijft technologie zich innoveren op een tempo als deze, zien we auto’s over 20 jr. zweven.
Worden kassières opgeheven en plaatsvervangende robots worden opgehemeld.
Hier in Zuid willen ze weten we gaan doen aan het vuil dat blijft zwerven.
Meer prullenbakken was de oplossing van 8 jarige Sven.
Meer speelvoorzieningen en mogelijkheden voor de jeugdigen.
Want zij zijn de toekomst
Maar er zit geen haast in dat
Er valt veel te halen in Rotje knor
Gelegen aan de Maas, volgt iedereen zijn eigen FLOW in deze havenstad.
Zien we het gezicht te weinig van de Nederlandse Vlag.
De trots
Wanneer we ook in 2037 staan op de Coolsingel
En ’t Pagina Groots op de voorpagina zal verschijnen.
Dus dat.
Misdaad zal verdwijnen
Er microchips in onze huid
Waarvan je het gebruik nergens leest.
Gaat de diversiteit van de stad achteruit
Als je hoog en laag scheidt
Het verschil tussen arm en rijk vermijd
In 2037
Staat iedereen gelijk met elkaar
Van kunstenaar tot stratenmaker.
Dus 2017 of 20 jr. later. Ons Rotterdam kan je nooit afmaken.
Spoken by Bjorn Romy
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