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Laureaten
Wist je dat? - Koen van deun

Wist je dat?
Wist je lieve schat
Dat Elvis een huiskangoeroe had?
En de Titanic ijsberg op een foto staat?
En je de leeftijd kan vertellen
Door de jaarringen te tellen
In het oorsmeer van een walvis
Tenminste als die dat toelaat?
Wist je dat
Alvorens naar de ruimte te versassen
Kosmonauten tegen autobanden plassen?
Wist je dat lieve schat
Wist je dat?
Wist je lieve schat
Dat hoewel jij er nooit één had
Een inktvislijf wel tot 3 harten telt.
En er op straffe van excommunicatie
in elke conversatie
Een strikt verbod op t vermelden
Van de voorhuid van Jezus geldt?
Wist je dat
Er geen groen zoogdier bestaat?
En jij in je slaap iets te ongedwongen praat?
Wist je dat, lieve schat
Wist je dat?
Wist je lieve schat
Van bonen uit een civetkattengat
Wordt peperdure luxe koffiedrank gebrouwen.
En dat als populair paswoord
Paswoord zelf het hoogste scoort
En jij je mails met Mark
Dus niet geheim kon houen

Wist je dat
Polynesiërs om de zeestroming te weten
Dat met hun balzak in het water meten?
Wist je dat, lieve schat
Wist je dat?
Wist je lieve schat
Dat de melkweg draait rond een zwart gat.
En mormonen het vaakst naar online porno kijken?
En hun magisch ondergoed
Hen in geen geval behoedt
Voor jouw naaktfoto's die toevallig
Nu ook op die websites prijken?
Wist je dat
Er in Japan een zelfmoordbos bestaat?
En ik je ticket betaal als je daarheen gaat?
Wist je dat lieve schat
Wist je dat?
Wist je lieve schat
Dat ik laatst een babbel had
Met die Mark waar jij zo vaak mee overwerkt?
En dat de gemiddelde man
Het niet lang verdragen kan
Dat je zijn genitaliën met stroomkabels
bewerkt?
En al moet ie nu gaan werken als koorzanger.
Eunuchs leven wel gemiddeld 13 jaren langer
Wist je dat lieve schat
Wist je dat?
Wist je lieve schat
Dat wortels oranje zijn omdat
Hollanders die speciaal zo voor hun koning maakten?
En dat t een ongeval lijkt
Als je aan cyaankali bezwijkt
En je eten hier misschien wat bitter smaakte?
Wist je dat
Met open mond zweten en beven
Als typisch terminaal symptoom staat beschreven?
En je bff geen uitvaartspeech zal geven
Omdat we dan op 10 kilometer hoogte zweven
Op weg naar Rio
met de levensverzekering die je had.
Je ziet wat bleek lieve schat
Wist je dat?
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Slapen zonder dromen - Igor Daems

zo rijk ze was
ze kon alles kopen
rijst gekookt in rozenwater
zachte zijde, verre tropen
dat kan je niet dromen, nee
dat kan je niet dromen
zo lang haar haar was
gewassen in marmeren baden
gedroogd in de zon
geur van eucalyptusbladen
dat kan je niet dromen, nee
dat kan je niet dromen
zoveel luxe in haar leven
frisse lucht in overvloed
liefde en dadels voor het grijpen
alleen maar honingzoet
dat kan je niet dromen, nee
dat kan je niet dromen
dan moest ze weg
naar hier, zo ver
iedereen zo slechtgezind
eeuwige tegenwind
zo hangen haar stinkende haren
nu voor haar ogen
haar dagen vreemd en leeg
helemaal leeggezogen
ze sleept zich verder, legt zich neer
donkergrijs en druk verkeer
is ze echt zo ver gekomen
om te moeten slapen zonder dromen?
dat kan je niet dromen, nee
te moeten slapen zonder dromen
dat kan je niet dromen, nee
te moeten slapen zonder dromen
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Ouwe Adressen - Ko de Laat

Soms denk je aan een deur die klemde
Of een kring op een plafond
Je weet er amper nog het huis bij
Waar je weer eens herbegon
Gezichten van wat huisgenoten
Wie bij welk pand? Wat was waar?
Wat voor herinneringen doorgaat
Loopt voortdurend door elkaar
Maar dat je er nooit wende
En bijna niemand kende
Dat hebben al die huizen en die buurten wel gemeen
Nooit ergens lang gebleven
Het was je niet gegeven
Zo is het steeds gelopen door de grauwe jaren heen
Als je per ongeluk verzeild raakt
In zo’n uithoek van de stad
En je passeert een ouwe woning
Waar je ooit voor even zat
Dan voelt het als een soort fantoompijn
Om die rottigheid van toen
Om die besluiteloze dagen
In een uitzichtloos seizoen
En waar je hebt gezeten
Heeft niemand echt geweten
Omdat je d’r zo een was, die vanzelf weer weg zou gaan
Die, als het er op aankwam
Ook nergens echt vandaan kwam
Voor wie in al die jaren heb je eigenlijk bestaan?
En wie trok zich dat ooit aan?
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Feest - Dominique Minten

Mogen wij u beleefd verzoeken
Uw tranen in te slikken
Uw wonden te gaan likken
Waar u niemand ambeteert
Stopt met uw leed te etaleren
Wegens mateloos gênant
Met uw ogen rood omrand
Was u beter niet geïnviteerd
Refr.
Mogen wij u adviseren
thuis te prakkiseren in uw bed
Te blèten onder de douche of
Eventueel hier op ’t toilet
Kan u nu echt niet gelijk vroeger
Efkes uitbundig lijken
Sprankelend en kranig kijken
Uw smart ligt er zo dik bovenop
Gelieve uw pijn te verbijten
Veins voor ons een beetje leut
Zoekt ne goeien therapeut
En zaagt nie aan onze kop
Refr.
Mogen wij u adviseren
Thuis te prakkiseren in uw bed
Te blèten onder de douche of
Eventueel hier op 't toilet
Zo vers zijn uw wonden niet
Dit is eeuwenoude pijn
Uw vervaldag is verstreken
Daar moeten we streng in zijn…
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Compagnon de route - Marianne Nieuwinckel

Er waren jaren van wind
en jaren van regen
er waren jaren van zon en van sneeuw
Maar geen mist of geen ijzel
die hielden ons tegen
Wij gingen samen op pad
Mijn compagnon de route.

Soms wou ik naar zus
en jij wou naar zo
en dan waren we samen het noorden kwijt
Maar dan keek jij op de kaart
en ik op 't kompas
en de wind woei ons weer op 't rechte pad
Mijn compagnon de route.

Er waren jaren van waanzin
en jaren van verstand
Er waren jaren van ja en van nee
Er waren jaren en jaren
al heb 'k dat nooit zo ervaren
want de wind blies de tijd zo voorbij
Mijn compagnon de route.

De weg is nu leeg
en ik loop er alleen
ik fluisterde je nog een adieu
en het is de wind maar
van verdriet die in mijn ogen prikt
Want voor jou liep het pad
verschrikkelijk dood
Mijn compagnon de route.
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Eervolle vermeldingen
Weg & Were # - Trei See / Tracey Derijckere

Ze zegn dikwils da den tid heelt,
da ge u troeven best nie te rap verspeeld
Mo den dag daj uzelven tegenkomt,
stoaj ni mjir woa daj peisde daj stond
Vloer vanonder ju voetn,
oasmen ès van moetn…
’t Plotseling gedacht,
dat ne reflex is oaje lacht,
da den tid ee geforceerd
wa daj oaltid ee geleerd…
Van ju voader zij benauw,
an jun moeder bluft ge trouw
En van kljinsaf gewhord,
daj ne factor zit da stwort
Dus ge twiffelt elkn dag ofda
wa daj doe wel mag
En ge hunkert en ge snakt,
mo lat nievers zien daj krakt…
En ge kikt rechte vurrut,
ge zit erin en ge moe terrut
Mo in u woft goat weg en were…
f*ck den tid goa veel te zere
Ni keun kikn noa uzelvn zonder
likn ip te delvn
Mo tes oal wa daj nog zie,
twoppe met die gedachtn butn categorie…
An de mensen van ton
da’k liever zagge dan da’k verston
Deur gie èk nwojs min erte mji blwo gelei,
nwojs mji gekund of mezelvn gegund
En kè nievers durvn twogn
da’k mie gweun goe iele in under wogen
Verstoa mie ni verkjird,
ké der lesn ut geljird
Kweet geweun ni woarnoartoe
en bent ‘t leven soms echt moe…
En ge kikt rechte vurrut,
ge zit erin en ge moe terrut
Mo in u woft goat weg en were…
f*ck den tid goa veel te zere
Ni keun kikn noa uzelvn zonder
likn ip te delvn
Mo tes oal wa daj nog zie,
twoppe met die gedachtn butn categorie…
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Dedie die zin geblevn,
zèn mie oal vee te veel gegevn,
kant ni vatn of verstoan,
ze kosten oal lange zin weggegoan
Tè zudder die mie soms doen vergetn,
wa da’k lievr nwojs oa gewetn
Wok oal zeggek te lèttur merci,
‘k hoop dajet toch an min wezen zie…
Tès oak oljinne benne
da’k minzelvn nie erkenne
Chance da’k min eign goe verkwoppe
tès nie veel mo t’ot mie twoppe
En iedren nuchtend bie ’t open doen van min pinkers
bènk jaloes ip oale drugsverslaafde levensdrinkers
En ge kikt rechte vurrut,
ge zit erin en ge moe terrut
Mo in u woft goat weg en were…
f*ck den tid goa veel te zere
Ni keun kikn noa uzelvn zonder
likn ip te delvn
Mo tes oal wa daj nog zie,
twoppe met die gedachtn butn categorie…
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verloren veter - Samoerai/ Sam Durnez
Verse 1 (24)
Ken je da gevoel, daj olene met jezelvn in de zetel zit
ant peizn over olles, mo nietn et nog betekenis
soms voelik me lik e verloren veter van e schoe
in de knoop met mezelvn omdak nie weten wa te doen
stoarend in de leegte van een huis dat oengemeubeld is
... met iedere gebeurtenis ek keuzestress
tis roare dak men ogen slutn voe toet inzicht te komn
mo vandage stoarik no me plafond
Kmoen zien of da me leven goe geijkt is
want niemand kut er juste meetn met e latte die te hoog geleid is
wien bepaalt de standoard, wie ziet er ook de feitn in
da nie iedereen azomo up e crisis voorbereid is
in Fukushima gevoarlijke chemicaliën
corrupte religieuzen in et hartje van Italië
....piroaten zoender toekomst in Somalië
en juste winter volgend up de lente in Arabië
tis lik dat iedereen olene in de zetel zit
ant wachtn upt signaal voe te maffn van de babysit
tis moeilijk voe je los te rukken ut jen egotrip
we stoan der nie bie stille dat geweun mor e placebo is
tdroait nie om joen, der komt meer bie te zien
geluk vermenigvuldigt juste mor ojt deelt met etwien
de wiezers tikken rustig verder mo we geevn nie op
misschien kuw oois ng wel de race win teegn de klok
Chorus (4x2)
De regen vormt wolken, de bloaders kriegn boomn
De wereld up ze kop..; tis oal oendersteboovn
De banken kosten geld, en de slichte komn beter
En oendertusshn ziek ossa mo meer verloren verters
De regen vormt wolken, de bloaders kriegn boomn
De wereld up ze kop..; tis oal oendersteboovn
De banken kosten geld, en de slichte komn beter
En oendertusshn ziek ossa mo meer verloren verters
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Verse 2 (16)
ken je da, da gevoel, olene in de sofa
gin road met jezevn en an nietn ej nog boodschap
soms voelik me lik e verloren veter van e schoe
in de knoop met mezelvn omdak nie weten wa te doen
dus gok gon slapen voe wa rust up me matras te vien
k’oentwaken up e plekke woa dad iedereen de man wilt zien
e hele generoatie an de relatin of aspirine
de moatschappieje droait zoender e richting of e kant te vien
tgo van verandering no nonchalance
ossa mo dezeste vaste handeling, routine
e vaste liene volgend lik machines up e ritme van verankering
e monotomo comatoze woa dawe beland in zien
der zien teveel bedorvn rozen die gin bloesems en
...soms kommik zot van olt getjilp ier int koekoeksnest
ze kwekken en kwaken mo kweken niet dat de behoeftes lest
oe lange got nog deurn toet dam roepn dam der genoeg van en
Break (8)
toet an die dag bluvekik zittn in me zetel
mo vergif me, de pot verwiet de ketel
mor iedereen is soms eki de pegasus en soms eki den ezel
en sommige zient kortpeerd, da lopt neffest de regels
toet an die dag bluvekik zittn in me zetel
mo vergif me, de pot verwiet de ketel
mor iedereen is soms eki de pegasus en soms eki den ezel
en sommige zient kortpeerd, da lopt neffest de regels
Chorus (4x2)
De regen vormt wolken, de bloaders kriegn boomn
De wereld up ze kop..; tis oal oendersteboovn
De banken kosten geld, en de slichte komn beter
En oendertusshn ziek ossa mo meer verloren verters
De regen vormt wolken, de bloaders kriegn boomn
De wereld up ze kop..; tis oal oendersteboovn
De banken kosten geld, en de slichte komn beter
En oendertusshn ziek ossa mo meer verloren verters
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