Ik ga eens wat vertellen
Er was eens een boer, hij zat ’s morgens met kleine oogjes aan tafel aan zijn
koffie, zijn koe had juist gekalfd.
Hij zat daar wel zo een beetje te monkelen, zodat de boerin vroeg: “Wel, wat is
er?”
De boer zei: “Ik heb daarjuist dat kalfje in mijn armen opgevangen. Dat was
goed te doen. En weet je wat, als ik nu elke dag, ‘s morgens en ‘s avonds dat
kalf een keer ophef, in mijn armen, een heel jaar lang. Hop.
Er komt er elke dag maar een klein beetje bij, een paar honderd grammen.
Tegen volgend jaar kan ik een koe opheffen”
De boerin zei, komaan, potuil, ga maar snel een beetje slapen, dat lang wakker
zijn es in uw hoofd geslagen.
Dat is natuurlijk dwaasheid, “Alle dagen een beetje bij”, da weet een zot ook.
Maar omgekeerd elk jaar, jaar na jaar, een percentje besparen, op de
spoorwegen, of de Lijn, op ziekenhuizen en de rusthuizen, op van alles en nog
wat, er zijn er veel die ons willen laten geloven dat dat mogelijk is, dat het zelfs
beter zou gaan.
De politiek van de kaasschaaf, elk jaar een sneetje eraf; dat is maar een dun
sneetje, die bol kaas geraakt nooit op.
En durft er maar niets van te zeggen of je bent een bedrieger, of ne leugenaar,
of een extremist.

Er es altijd een uitleg gereed. Gelijk dat ze aan de voordeur van de bank
hangen: “Om u beter te dienen sluiten wij een uurtje vroeger”
Maar ‘k ga het loslaten, tegen het soort volk dat door een venster kruipt om
weg te steken dat hun uitleg op is, dar kan je geen eer van halen.
Guido Gezwelle schreef in de Gazette van de Gentse Sossieteit:
“Een mutske , dat is iets dat een kindje moet op zijn hoofd zetten als zijn ma
het koud heeft.”
Tijd voor een vriendelijk, een in de grond positief liedje van de Straatschenders.

Ne merci dat kost geen geld
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Ne merci dat kost geen geld
Ne goeiendag dat doe geen zere
Bij ‘t delen wordt er niet geteld
En compassie dat kunde leren

Wortelen en zagen
Protesteren reclameren
Neuten en staan klagen
Gritten en ambeteren
Tsiepen en lameren
Zere aan u herte
Pesten, koeioneren
Op u muile terten

Ne merci dat kost geen geld
Ne goeiendag dat doe geen zere
Bij ‘t delen wordt er niet geteld
En compassie dat kunde leren

Liegen en bedriegen
Jalous zijn en commeren
Kwaadsprekerije
Zuchten fantaseren

Mee uw voeten slepen
En uwen steert intrekken
De billen toegeknepen
Uw eigen oren lekken

