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CD 1 - Boter op mijn hoofd
Opgenomen in Deurle 2019 - 2021

1. Boter op mijn hoofd
2. Gipsy number two
3. Alles gaat voorbij
4. Appaloosa
5. De dikte van mijn nek
6. Haar
7. Struggle for life
8. Het koordje van de voetbalbroek van Tom Lanoye
9. Laat je hart eens zwijgen
10. Peper en zout
11. Unnötige Reisen

CD 2 - Vergulde Pillen
Opgenomen in Bottelare 1997 - 98

1. Vergulde Pillen
2. Martine Tanghe
3. In een Buick
4. 'k Zie Nuances
5. Het Lijkt Wel
6. Nutteloos
7. Pralien
8. Kousen Stoppen
9. Pijn
10. Lange Benen
11. Natte Mathilde
12. Chipje
13. Zappen
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1. Boter op mijn hoofd
'k Heb een radde tong
En een zonnebril
En mijn borstkas blinkt als staal
En mijn wilskracht wil
Ik sla op mij gong
En mijn haas gaat aan de haal

Staat mijn floppy pal
Is mijn disk-drive stijf
En mijn color-screen alert
Zegt mijn harde schijf
Ja ik wil ik zal
'k Sta voor bytes opengesperd

Maar ik heb boter op mijn hoofd
Boter op mijn hoofd
Boter boter boter
Boter op mijn hoofd

'k Heb de hemel beloofd
En mijn zinnen verdoofd
Boter boter boter
Boter op mijn hoofd

Had ik maar sproeten
Of lemen voeten
Nu moet ik boeten
Boter op mijn hoofd

Van mijn ego beroofd
Heb de hemel beloofd
Boter boter boter
Boter op mijn hoofd
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'k Hou mijn body pril
En mijn spraak gebald
Duw mijn bekken pront vooruit
'k Hou bedachtzaam halt
Before I make my kill
Met een kort en droog geluid

Vitaminepil
Ik sla op de gong
En mijn haas gaat aan de haal
En voor altijd jong
En mijn wilskracht wil
En mijn winst is maximaal

Maar ik heb...
Fris van kop en lijf
Van een goede stal
Blauw van ogen blank van huid
Staat mijn floppy pal
En mijn disk-drive stijf
En mijn bekken pront vooruit

'k Geef met koele zwier
En mijn bovenlip
In een dunne rechte plooi
Met een vingerknip
Met beheerst plezier
Aan een Zoeloe zelfs een fooi

Komt de schande aan het licht
M'n leven is ontwricht
Moeder moeder moeder mijn
Fontanel is dicht
Fonta fonta fonta fonta
Ja mijn fontanel is dicht
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2. Gipsy number two
Je zult het zien, het zal gebeuren
Vannacht misschien, het zal gebeuren
Het zal gebeuren, zul je zien
Het komt van diep, van diep van binnen
Het zindert diep, zwelt in mijn zinnen
’t Is niet te stoppen met geweld, niet te voorspellen voor
geen geld

Dat noem ik gipsy
De melodie, gipsy, gipsy, gipsy
Alchemie, gipsy, gipsy, gipsy
Energie

’t Is scherp en puur, het trekt ten strijde
’t Is puur natuur, en zacht als zijde
Kom me verleiden, gloeiend vuur
Het spat uiteen, in duizend vonken
Surft door me heen, uitzinnig dronken
Zo swingt het rond door merg en been, surft door me
heen van top tot teen

Dat noem ik gipsy
De melodie, gipsy, gipsy, gipsy
Euforie, gipsy, gipsy, gipsy
Radadie

Je zult het zien, het zal gebeuren
Vannacht misschien, het zal gebeuren
’t Is niet te stoppen met geweld, niet te voorspellen voor
geen geld

Dat noem ik gipsy, de melodie
Gipsy, gipsy, gipsy, euforie
Gipsy, gipsy, gipsy, radadie
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3. Alles gaat voorbij (Aan Paul van Ostaijen in het
sanatorium “Le Vallon” te Miavoye-Anthée)

En het gaat voorbij, oude zotten dragen
Dorre takken moeizaam naar het vuur
Aan het oog voorbij, en dezelfde vragen
Knagen aan de binnenkant van uur tot uur

Alles rolt voorbij, speelgoed raakt versleten
Waarheid en verzinsels schuiven op
Alles flitst voorbij, de verhitte kreten
Van jongleurs en kraaien schieten rond je kop

Zo verdunt de snede van de stem
Kruipt de kou in de gedachten
Likt de tijd aan je krachten
Gulzig onvoltooid
Slordig en verstrooid
Om je heen geplooid
Knaagt hij

Alles gaat voorbij, schaamteloze vrouwen
Schaterlachen woest en drinken wijn
Alles gaat voorbij, valken slaan hun klauwen
Logische conclusies gisten in het brein

Alles gaat voorbij, dorpelingen zingen
Vrome wijsjes in mineur
Alles draait voorbij, in dezelfde kringen
Magere bevrijders gaan van deur tot deur

Zo verdunt de snede van de stem
Kruipt de kou in de gedachten
Likt de tijd aan je krachten
Gulzig onvoltooid
Slordig en verstrooid
Om je heen geplooid
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4. Appaloosa
Op mijn appaloosa, mijn kleine appaloosa
Vertrek ik in de morgen langs de schuimende rivier
En rustig draaft hij en de adem van mijn kleine
appaloosa
Dampt weg in de bramen, de wilg en de vlier

Een ekster blijft niet zitten, ze vliegt kijvend in de twijgen
Van de elzen; en omdat het nog koud is draaf ik door
En om geen laaghangende takken in mijn aangezicht te
krijgen
Buk ik me diep langs zijn nek naar voor

En vanavond zal ik rusten en proeven van de wijn
Bij de schijn van het vuur van de laatste druiven eten
En vergeten wie ik ben

Zachtjesaan vergeten wie ik ben

Ik stap dan tussen huizen op geasfalteerde straten
De façades weerkaatsen de hoefslag van mijn paard
In de tuinen staan koterijen van gegalvaniseerde platen
Onder zwarte plastiek ligt het hout voor de haard

Achter de gordijnen en de aluminiumdeuren
Luisteren meisjes met vlechten en een ongeschonden
huid
Naar het zeuren van oude zakken in grijze pakken en ze
vinden
Telkens opnieuw weer een fabeltje uit

Maar vanavond...
De zon schijnt op de weide en mijn trouwe appaloosa
Weet dat hij bijna thuis is als hij aan zijn galop begint
Er is alleen nu nog de wind en mijn appaloosa en ik
En ik voel mij gelukkig als een kind

(Ja) vanavond...
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5. De dikte van mijn nek
Telkens ik een hemd ga kopen
Raak ik weer ten einde raad
'k Heb de wereld afgelopen
Nooit vond ik de juiste maat

Dat vindt U natuurlijk gek
Omdat het U ontgaat
Ik zit met een gebrek
Een gebrek, een gebrek
Waar ik ambetant van word

Naar de dikte van mijn nek
Zijn mijn armen veel te kort, veel te kort
Veel te kort, veel te kort
Naar de dikte van mijn nek, van mijn nek
Naar de dikte van mijn nek
Zijn mijn armen veel te kort, veel te kort
Veel te kort, naar de dikte van mijn nek

Zijn mijn armen veel te kort

Ik zocht troost bij zelfhulpgroepen
Mexicaanse tovenaren
'k Ben gestopt met sex en snoepen
Gaf mijn geld aan Zen-leraren

At biodynamisch spek
'k Heb mijn armen vele jaren
Aan een Zweeds withouten rek
Aan een rek, aan een rek
Elke avond vastgesjord
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'k Stel plots met verbazing vast
En stroom vol met zelfvertrouwen
Als mijn halsboord netjes past
Kan ik 't boordje van mijn mouwen
Zonder dat 'k mijn armen rek
Precies éénmaal naar achter vouwen
Waardoor ik de indruk wek
Dat er niets aan me schort
Dat er werk’lijk niets aan me schort

Iekke?
Nen diekke Nek?????
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6. Haar
Je haar is je zweven
En het zweven is kort
Je haar blijft groeien
Als het zweven dunner wordt
Je haar is je beven
En de rest is n'importe

Je haar heeft wortels
In je schedelhuid
Daaronder klinkt jouw eigen
S.O.S.-geluid
Je schrale kapsel siddert
De lont zit in het kruit

Lang haar kort haar
Geef het vorm met kam en schaar
Lang haar kort haar
Eigenaardig is niet raar
Lang haar kort haar
Françoise Hardy of bedelaar
Lang haar kort haar
Ale kilo's even zwaar

Je haar is je zweven
En het zweven is kort
Je haar blijft groeien
Als het zweven dunner wordt
Je haar is je beven
En de rest is n'importe
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Je haar is je zweven
En je zweven is blind
Weelderige kuiven
Wuiven in de wind
Een glans van lokken
Een glans die je verslindt

Lang haar kort haar
Goede leugens zijn soms waar
Lang haar kort haar
For the road nog een sigaar

Lang haar kort haar
Even ontoerekenbaar
Lang haar kort haar
Wie niet gereed is komt niet klaar
Komt niet klaar
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7. Struggle for life
ik had de zaterdag meer dan achthonderd kilometer
gereden. Ik werd die zondag later dan normaal wakker.
In mijn blauwe donzen slaapzak.
Op de oudroze velouren canapé.
In de woonkamer.

Ik stond op. Ik liep in mijn pyjama buiten. De lucht was
blauw. Het was nog koel. Er hing wat nevel boven de
weide. Ik plaste. Het duurde lang.

Terwijl ik plaste sloeg ik een tafereel gade. Tranen van
blinde razernij sprongen in mijn ogen. Een naaktslak at
met een verbazende snelheid de laatste resten op van
het laatste van de drie exemplaren van de salvia x
superba 'Maynight'. Het plassen stopte.

Een onooglijk wolkje bedekte een ogenblik de lage zon.
Ik rilde kort. Ik sloot even mijn ogen. Ik dacht What the
fuck! en ik zong:

Ongerept
Of reeds verlept
Slechts één recept:
Je moet kansen
Kunnen grijpen
Die je schept

Messen slijpen
Brieven tijpen
Ballerina's
In hun billen knijpen
Renaissance
Rozenkransen
Samenflansen
In een zoete trance
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Je moet dansen
Naar de pijpen
Die je hebt

STRUGGLE FOR LIFE
STRUGGLE FOR LIFE
Dans toch de dans
Van de gouden kans
STRUGGLE FOR LIFE
STRUGGLE FOR LIFE
Dans mee de dans
Van de gouden buitenkans

Uitgeblust of ongerust
Milieubewust
Niets verkwisten
Alles bikken wat je lust
Wonden likken
Voer uit blikken
Met een brede glimlach
Binnenslikken

Masochisten
Laten twisten
Met sadisten
Die niet beter wisten
En je schikken
Naar toeristen
Aan de kust

STRUGGLE FOR LIFE...
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'k Spaar souvenirtjes en prullaria
Die ik vol dweepzucht daag'lijks gade sla
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8. Het koordje van de voetbalbroek
van Tom Lanoye
'k Spaar souvenirtjes en prullaria
En bovenaan mijn lijstje prijkt het koordje
Van de voetbalbroek van Tom Lanoye
'k Bega voor 'n relikwie een volk'renmoordje

En bovenaan mijn lijstje prijkt het koordje
Van de voetbalbroek van Tom Lanoye
Je trekt je wenkbrauw op, je schrikt, het stoort je
Maar 'k moet per se  dat koordje achterna

Van de voetbalbroek van Tom Lanoye
Ik klamp me vast aan 't minste spoortje
Van Bart Kaël heb ik een pyjama
En van Gezelle heb ik 't witte boordje

Van Gerard Reve kwam een vriend'lijk woordje:
"Bid tot de Maagd, hou vol, het lukt weldra
Want zie, de daag'raad komt, de Heer verhoort je!"
'k Spaar souvenirtjes en prullaria

Die ik vol dweepzucht daag'lijks gade sla
In mijn vitrinekast, mijn toevluchtsoordje
'k Spaar souvenirtjes en prullaria
En bovenaan mijn lijstje prijkt het koordje

Dat leidt naar mijn persoonlijk hemelpoortje
'k Spaar souvenirtjes en prullaria
En bovenaan mijn lijstje prijkt het koordje
Van de voetbalbroek van Tom Lanoye
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9. Laat je hart eens zwijgen
Laat je toch niet gaan
Bij mist of volle maan
Witte zwanen, liefdestranen
't Is gedaan
Tere wilgentwijgen
Bloesem in april
Laat je hart eens zwijgen
Leg je hart eens stil

Neem het niet te nauw
Met liefde hoop en trouw
Regenbogen, kinderogen
Doe niet flauw
Kijk niet naar je eigen
Door een roze bril
Laat je hart eens zwijgen
Leg je hart eens stil

Stop stop
Stop gebruik je kop
Stop stop
Let toch even op
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Ook catastrofaal
Zijn vink en nachtegaal
Zoet gefluister in het duister
Is fataal
Je bloeddruk mag niet stijgen
Stil om 's hemelswil
Laat je hart eens zwijgen
Leg je hart eens stil
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Natte Mathilde: achtergrond bij het nummer
op pagina 46 - gelijk een stripverhaal

De grootvader van Jean (en Jean-François) Dakar was in
1943 gewoon matroos op een oorlogsschip. Het
begeleidde konvooien met wapens, munitie en benzine
van Engeland naar Rusland. Zo'n hachelijke tocht door
de noordelijke ijszeeën is beschreven in het bekende
werk van Alistair MacLean , HMS Ulysses...
Het schip van de grootvader werd door een Duitse
onderzeeër tot zinken gebracht. Hij kwam in het ijskoude
zeewater terecht. Dat was overdekt met brandende
benzine. Hij had nog maar enkele seconden te leven.
Dat wist hij heel goed. Een zeemeermin ving hem echter
in haar armen op. Ze bracht hem aan boord van een
reddingssloep. Haar naam was Mathilde. Ze is met hem
meegereisd naar Nova Zembla en ook nadien altijd bij
hem gebleven. Behalve romantisch, is dit verhaal ook
bizar en tragikomisch. Zeemeerminnen hebben immers
het warmbloedig bovenlichaam van een mens en het

koudbloedig onderlichaam van
een vis. Die twee helften
ontmoeten elkaar in het midden.
Deze zone is lauw.
De grootvader van Jean (en
Jean-François) Dakar was echter
op dat ogenblik reeds verloofd
met hun latere grootmoeder. Hij
was nog maar 23 jaar oud. Maar
hij had reeds vaak de dood in
de ogen gekeken,

verschrikkelijke ontberingen geleden en zijn kameraden
zien sterven. Hij was op zijn 23ste reeds een rijp,
volwassen man. Een oude man reeds, op een manier.
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Natte Mathilde haalde hem als het ware uit de dood
terug. Een rustige levenswijsheid was over hem
gekomen. Hij was gelouterd. Hij moest zijn mannelijkheid
niet bewijzen door genitaal contact.
Hij is later met de grootmoeder van Jean (en Jean-
François) Dakar aan de Belgische kust gaan wonen. (Te
Oostduinkerke en niet, zoals vaak beweerd wordt, te
St.-Idesbald. Daar ging de familie De Ridder, de familie
van Willem Elsschot dus, met vakantie.)
In Oostduinkerke hebben Jean en Jean-François Dakar
Natte Mathilde nog gekend, als oude zeemeermin. Ze
had in huis een zoutwaterbad maar ging nog dagelijks,
winter en zomer urenlang in de zee zwemmen. En toen
ze jonger was had zij wel eens iets met een schelvis, een
rog of een pladijs. Maar ze kwam toch altijd terug bij
haar man.
"Kijk jongen," zei de grootvader altijd, "ik kan mij dat nog
helemaal voor de
geest halen. Ik kan dat
allemaal nog perfect
voor me zien. Maar…
dat is niet gelijk een
film! Dat vertellen veel
mensen. Die bijna
dood geweest zijn. Bij
mij niet. Bij mij is dat
gelijk een stripverhaal,
een serie
pentekeningen in
Chinese inkt, zwart op
wit."
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10. Peper en zout
't Achterpoortje van de hemel
Gaat niet open voor zilver of goud
Tranen of bloed
Niets dat het doet dan
De zuivere kracht van
Peper en zout, peper en zout, peper en zout

Thijm, laurier en klavertjes vier
Of bier en vertier
Helpt je geen zier
Hier
Allemaal fout
Allemaal fout
De prijs voor de reis
Naar het aards paradijs
Is peper en zout

Er is ook nog wel mimosa
En flamenco laat mij ook niet koud
Honing is zoet
Zwijgen is goed, maar je kunt ook niet zonder
[Parlando, allen roepen:] Six, five, four, three, two, one
Peper en zout, peper en zout

De prijs voor de reis
Naar het aards paradijs
Is peper en zout
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11. Unnötige Reisen  (De criminele fantasie)

Räder müssen rollen für den Sieg - unnötige Reisen
verlängern den Krieg

Unnötige Reisen verlängern den Krieg
De tijd van het trippen is voorbij
Kleinburgerlijk zweven, poëtisch gelieg
Mystieke vervoering langs boskant en hei

De tijd van het trippen is voorbij
Kleinburgerlijk zweven, poëtisch gelieg
't Gezang van de rietgors of putter in mei
Het gluren, ja’t gluren
Naar ’t paren, het paren van kever en vlieg

Kleinburgerlijk zweven, poëtisch gelieg
Excuus voor losbandig gevrij
De pose waarmee ik mijn klasse bedrieg
Die zucht onder 't juk van de dwingelandij

Van trusts en van holdings was ik de lakei
Maar, Arbeidersklasse, 'k keer terug naar mijn wieg
Mijn plaats is in jouw Avant-gardepartij
Unnötige Reisen verlängern den Krieg
Verlängern den Krieg

Mit Streit nicht mit Träumen, erringt man den Sieg
De Meerwaarde wankelt: aan ons d'heerschappij!
Unnötige Reisen verlängern den Krieg
Het trippen is nu wel voorbij

Gedaan met misdadige rijmelarij
Unnötige Reisen verlängern den Krieg
De tijd van het trippen is nu wel voorbijKleinburgerlijk
zweven, kleinburgerlijk zwevenPoëtisch gelieg
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Vergulde Pillen
Liederen van het einde der vorige eeuw

voor oudere jongeren

Opgenomen in Bottelare in 1997 - 98

Performers
Starvin‘ Marvin
Willem Deleu
Jean-François Dakar
Marjan Loman
Maxime Lenssens
Oswin Catteeuw
Roger Vandenberghe
Patrick De Neve
Alain Berthe
Clee Van Herzeele

Arrangementen,
productie en techniek
Starvin‘ Marvin

Compositie
Clee van Herzeele
Willem Deleu
Paul van den Durpel
Nico Mc Master
HC Kolmus

Tekst
Jean Dakar

Het Breed Front
Achtung! Bicyclette, pompe à vélo,Tour Eiffel, etcétéra...
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1. VERGULDE PILLEN
Dertien paar vergulde pillen
Rijg je één voor één aaneen
Om mijn krampen wat te stillen
Mijn gejammer en geween

Stil volg je mijn egotrippen
Laat me gaan maar niet alleen
Op de tippen van je tenen
Loop je om mijn grillen heen

Opdat ik niet zou mokken
Kien je netjes alles uit
De lengte van je rokken
Tot in  't midden van je kuit
Je weet dat ik ga bokken
Van die crêmes op je huid
En voor exotisch fruit
Worden negers uitgebuit

Dertien paar vergulde pillen
Rijg je één voor één aaneen
Op de tippen van je tenen
Loop je om mijn grillen heen
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Jean Dakar:

"Mijn grootvader stond op de markt. Hij verkocht pillen.
Goudkleurig.  En er was een gaatje in. Mijn grootmoeder
reeg deze pillen met naald en draad aaneen: 26 per
snoer (dertien paar). Goed voor een half jaar. Je moest
er één per week van nemen.

Ze waren goed voor alles: spijsvertering, haargroei,
nieren, heldere ingevingen...."

"Allez madammeke, haalt z'er maar uit hee... Pakt weg,
pillekes, pillekes, pillekes!!!!"
Ze zijn goed voor 't hoofd en voor de voeten;
Voor de dag en voor de nacht.
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2. MARTINE TANGHE
'k Ga je komen vangen, Martine Tanghe
Martine Tanghe, nu subiet
Alle nooduitgangen zijn gesloten
Reddingsboten zijn er niet

Je moet niet gaan lopen
'k Zal je niet verkopen
Aan de VT4 of VTM

'k Wil je enkel smeken
Tegen me te spreken
Met je klare, diepe stem

Voor één enkel woordje van jouw lippen
Spring ik op de klippen overboord
Zuiverder dan Gregoriaanse zangen
Martine Tanghe, is jouw woord

En ik ben bevlogen
Van je zachte ogen
Ernstig, mild of ongerust
Open, bloot en waardig
Geestig, raak en aardig
Streng, aandachtig, zelfbewust

Niemand in de beide Nederlanden
Heeft er handen zoals jij
Jij moest voor de paus en aartsbisschoppen
Gaatjes stoppen in hun pij

Bij barokke wijsjes
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Duifjes en patrijsjes
Pluimen voor Koning Arthur
Zijden hemdjes vouwen
En met andere vrouwen
Kastanjes pellen bij het vuur

Laat je toch niet vangen, Martine Tanghe
Door de tonen van dit lied
'k Weet dat je mijn gladde mooie praatjes
In een vingerknip doorziet

Vlucht dan langs de smalle slingerpaadjes
Door de biezen en het riet
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3. IN EEN BUICK (rondeau redoublé)

'k Ben uitverkoren super-autofreak
Ik zing het Heilig Hooglied der motoren
'k Werd onbevlekt verwekt vanachter in een Buick
En in een Ford Escort ben ik geboren

Ik zegen opties loof het toebehoren
De glans van chroom is zuivere mystiek
De zang der kleppen streelt zo zoet mijn oren
'k ben uitverkoren super-autofreak

Diesel of benzine klassiek of excentriek
Corolla Panda Jetta Commodore
Kadett of Cadillac functioneel of chic
Ik zing het Heilig Hooglied der der motoren

Een fiets is niets een trein volgt slaafs de sporen
Een bus niet knus een tram zonder lyriek
En ongeschikt om bij de girls te scoren
Ik werd verwekt vanachter in een Buick

Mijn opa bracht mijn moeder naar de kraamkliniek
Maar reed van alteratie rats verloren
Het vruchtwater brak de weeën kwamen kwiek
En in die Ford Escort ben ik geboren

En in een brandend wrak zal ik versmoren
Een grote crash vol machtige tragiek
Op 't autokerkhof komt mij niemand storen
Tot schroot zal ik vergaan met mijnen Buick
'k Ben uitverkoren
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Tot schroot zal ik vergaan ’t is magnifiek
'k Ben uitverkoren
Tot schroot zal ik vergaan nooit wagenziek
'k Ben uitverkoren
Tot schroot zal ik vergaan Geuzelambiek

Jean Dakar:
"De idee voor dit nummer komt uit de film The Graduate.
Daarin vertelt Mrs Robinson (Hello, Mrs Robinson) dat
haar dochter verwekt is in een Ford.
Ik weet niet meer waarom ik voor een Buick koos. Ik heb
wel ontdekt dat je dit in het Engels uitspreekt als bjoe-iek
terwijl we in Vlaanderen - en in het lied -  bwiek zeggen.
Dit doet mij ook hieraan denken: de broer van mijn
grootmoeder heette Guido. Zij sprak dat uit als onze
Giede. En die had een Dodge. Dat sprak zij uit als
doddege.
En dat doet mij dan weer denken aan Yvan Heylen die
zingt
Totte mij, totte mij, totte mij hiel de naacht. Totten
betekent in Vlaanderen kussen.
Maar de Hollanders horen dit als tot mij, zoals in Laat de
kinderen tot mij komen.
Zo ziet ge toch weeral...



www.breedfront.be

CD 2: Vergulde Pillen
- 34 -

4. 'K ZIE NUANCES

'k Heb wellicht nooit in mijn leven
Blijk gegeven
Van veel hersenoverschot
'k Heb te vaak het glas geheven
't Lot bespot en grof misdreven
Tegen God en Zijn gebod

En nu is mijn uur gekomen
De vergelding blijft niet uit
'k Zie geen trollen of fantomen
'k Heb geen uitslag op mijn huid
Ik hoor geen sirenen zingen
Of geen stemmen uit het graf
Maar van alle kanten springen
Er nuances op mij af

'k Zie nuances
(parlando:)  Bel maar snel een ambulance

Tussen wit en zwart zie 'k grijzen
Trapsgewijze
En veelvuldig geschakeerd
'k Herken knollen uit radijzen
Bonbonnières uit paleizen
Griezelig gevarieerd

Alles is nu uiteenlopend
Pluriform en akelig bont
Wat de hond past, past de ezel niet
En de paling is geen aal
'k Tracht vergeefs het kwaad te weren
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'k Ga er pijlsnel aan kapot
O helpt mij het tij te keren
't Nuanceren maakt me zot
'k Zie nuances
Zeg het niet aan ons Constance
Vader is het flatneurose
Angstpsychose
Buitensporig werkverlet
Komt het door het mateloze
Door de drank en 't minnekozen
Eet ik teveel dierlijk vet

Ach mijn zoon in een nuance
Zit in se niet zoveel kwaad
Want een koekoek en een sijsje
Zingen niet hetzelfde wijsje
Poetskatoen is geen brokaat
Honni soit qui mal y pense
Nuanceer met élégance
Hoed u slechts voor overdaad

'k Zie nuances
(parlando:)
't Is een ware renaissance
Ik ben constant in trance

Nu blijf ik maar nuanceren
In het veld of in het bos
Ja zelfs bij het onaneren
Nuanceer ik erop los
(ad infinitum)
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5. HET LIJKT WEL
(Parlando):
Rimpel
‘t Is een rimpel
Rimpelend

Het lijkt wel op een Weense wals
Het lijkt wel sappig vol en mals
Een dikke warme zoete vloed
Een rijk verlangen in mijn bloed
Bloed twee drie - bloed twee drie -  bloed twee
Het lijkt wel op een trage Weense wals

Het lijkt wel een vergeten sjaal
Het lijkt wel een bedeesd verhaal
Een oude pijn, een boze schrik
Een dunne ingeslikte snik
Snik twee drie - snik twee drie - snik twee
Het lijkt wel een vergeten wollen sjaal

Want het is in feite
Simpelweg een rimpel
In een witte wimpel
In de wind

Het lijkt wel op een Weense wals
En 't is wel degelijk wat het lijkt
Waar jong en oud steeds voor bezwijkt
Op bals en zomerfestivals
Vals twee drie - vals twee drie - vals twee
Het lijkt wel op een trage Weense wals
Want het is in feite...
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De eerste nummers van Vergulde Pillen zijn we beginnen
bottelen (pun intended) in een viersporenbandopnemer
bij Starvin' Marvin in Bottelare.

Dan zijn we een recorder met een harde schijf van 500
megabyte gaan gebruiken. Onze Fostex. Zag er
ongeveer zo uit.
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6. NÜTTELOOS
(klakklak, hinnik)

Nütteloos
De melodietjes uit de oude doos
Parfum van oma uit een hoedendoos
't Is geen avance 't is nütteloos

Nütteloos
Een toren bouwen met mijn blokkendoos
Het holle stokje uit mijn goocheldoos
Het leidt tot niets, 't is nütteloos

Dozen
Oude brieven
Van lieven
Uit Tyrol

Foto's
Van een prille
Idylle
Scheur ik stuk

Nütteloos
De Mona Lisa op een koekjesdoos
Het scherp van 't scheermes of de overdose
Het haalt niets uit, 't is nütteloos

Eendekroos
Was dankbaar materiaal voor Willem Kloos
Impressionisten zitten in de roos
Met één sonnet op eendekroos
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Sex-shop
Open haard
'k Zoek naar 't paard
En 'k zit erop

Kaalkop
't Is zo broos
Dat ik bloos
't Is nütteloos

Zedenleer
Voor God en kerk is er geen reden meer
En van onthouding doen mijn leden zeer
Kies resoluut voor zedenleer
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7. PRALIEN
Mijn grootvader, de vader van mijn moeder, is geboren
in Berlijn in 1891. Op zijn dertigste was hij hoogleraar in de
scheikunde te Jena. Heel zijn leven lang heeft hij
gezocht naar de chemische grondslagen van de kleuren
der onderscheiden stoffen. Toen hij stierf in 1959 had hij
nog geen begin van een antwoord gevonden.
Hedendaagse chemici verzekeren mij dat men ook de
dag van vandaag nog geen stap verder staat.

In 1921 woonde mijn grootvader een congres bij te Gent.
Hij maakte er kennis met mijn grootmoeder, die
assistente was bij een Aristoteles-exegeet; de allereerste
vrouwelijke assistente in België! Bij een dineetje in de
Cour Saint Georges, het oudste hotel van Europa,
geraakten ze beiden zo sterk tot elkaar aangetrokken,
dat ze behoefte voelden aan enige verfrissing.

Zij nam hem mee naar een plaats te Heusden waar een
met klinkers bestrate oever zoetjes tot in de Schelde
afhelde. Een nachtelijk bad kon hun bloed echter niet
tot bedaren brengen. Op de harde stenen dezer zachte
helling is mijn moeder tot stand gekomen.

Thans bevindt zich, op enkele honderden meter van
deze plek het befaamde dierenkerkhof van Heusden.
Soms, als ik behoefte heb aan innerlijke stilte, ga ik eerst
naar de Schelde en daarna na het dierenkerkhof en
meer bepaald naar het zerkje van PRALIEN.
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Pralien mijn liefste kwispelstaart
Hij had de Volvo niet gezien
Mijn blik is leeg mijn hart bezwaard
Zijn naam blijft echter steeds bewaard
Want naast die kleine treurwilg merk je
Staat het zerkje van Pralien

'k Was vroeger onbesuisd van aard
Maar 'k ben een ander mens sindsdien
'k Ga als mijn lust mij zorgen baart
Naar Heusden toe op bedevaart
Naar 't rank en teder beeldhouwwerkje
Naar het zerkje van Pralien

Daar aan de Scheldeboord te Heusden
Waar 'k jou vooreerst heb liefgehad
Waar ik serieus mijn knieën kneusde
En jij, jij schramde er je gat

Hebt U wat tranen opgespaard
Kom aan mijn borst en snik en grien
Er is op heel de wereldkaart
Geen plek die Heusden evenaart
Daar in het treurig rozenperkje
Prijkt het zerkje van Pralien

Daar aan ...               (2x refrein)

Casares, 30.9.92
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8. KOUSEN STOPPEN
Hoe mijn geheimste smart nog te verhelen
'k ben zo alleen, verschopt en overstuur
Terwijl mijn broertjes onbekommerd spelen
En kussen stelen in plantsoenen en priëlen
Moet ik steeds kousen stoppen bij het vuur

Soms nadert er een stoomschip uit de tropen
Want op de wal is veel genot te huur
Ik zie matrozen langs mijn venster lopen
Gaan liefde kopen mocht hun drift ze daartoe nopen
En ik maar kousen stoppen bij het vuur

Als mijn kanarie 'n deuntje durft te fluiten
Hoor ik de buurvrouw kloppen op de muur
Maar zelf gaat zij in duistere kajuiten
Met blote kuiten zich aan overspel te buiten
En ik maar kousen stoppen bij het vuur

Ik zie mijn medeburgers dartel stoeien
En ied're preek is olie op het vuur
Daartegen is onmoog'lijk op te roeien
'k Zie passie groeien wulpse liefde openbloeien
En ik maar kousen stoppen bij het vuur

Het moet nu maar eens uit zijn met dat stoppen
Want ik sla stopless niet zo'n mal figuur
Ik kan het celibaat niet meer verkroppen
En ik ga nagels met viriele koppen kloppen
Of ik kan niet meer stoppen op den duur
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9. PIJN
Nog voor het licht is, krimpt mijn maag van pijn
Ze nijpt me toe, zit aan mijn vel te vreten
De vraag waar jij op dit moment mag zijn
Hoor jij mijn stem, mijn hese wanhoopskreten

Ze nijpt me toe, zit aan mijn vel te vreten
De vraag waar jij op dit moment mag zijn
Ik stel ze nuchter, koel en afgemeten
Maar ik zie door mijn eigen rookgordijn

De vraag waar jij op dit moment mag zijn
Misschien zit jij croissants met jam te eten
Op een terras in Rome of Berlijn
Of ligt met Björn in Benidorm te zweten

Of hoe die lul met zijn Kadett mag heten
Van die frituur daar aan't het Sint-Annaplein
Ik gaf een oog als ik je kon vergeten
Nog voor het licht is, krimpt mijn maag van pijn

En zieke spinsels teisteren mijn brein
Verzinsels die ik jou toen heb verweten
Nog voor het licht is, krimpt mijn maag van pijn
Ze nijpt me toe, zit aan mijn vel te vreten

Had ik mijn tong toch eerder afgebeten
Nog voor het licht is, krimpt mijn hart van pijn
Ze nijpt me toe, zit aan mijn vel te vreten
De vraag waar jij op dit moment mag zijn
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10. LANGE BENEN
Weten zij wel
Wat ze doen
Met die lange benen
Met die lange benen

Weten zij wel
Weten zij wel
Weten zij wel wat
Wel, wat ze doen

Wat ze doen
Met die lange benen
Weten zij wel
Wel, wel, wel

Met die lange benen
Weten zij wel wat
Wel wat ze doen
Met hun lange benen

Zijn zij er zich
Van bewust
Waar wij op belust zijn
Diep in onze genen

Benen zijn zij
Langer dan wij
Benen zij ons bij
Steken ons voorbij

Onbewust
Eeuwig lange benen
Nooit meer gesust

Welk fel spel
Ellenlange benen
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Spelen zij wel fel
Weten zij wel
Levenslange benen

Onbewust
Eeuwig lange benen
Nooit meer gesust

Welk fel spel
Ellenlange benen
Spelen zij wel fel
Weten zij wel
Levenslange benen

Met die lange benen
Op weg naar de disco
Raak niet aan mijn frisco
Weten zij wel wat

Die lange benen
Weten zij wel
Weten zij wel
Weten zij wel

Wat zij doen
Een wijle te rusten
In het onbewuste
Met die lange benen

Zij wel wat
Zij doen met
Hun lange benen
Wel wat

Onder de maan                                   (Naar Paul van Ostaijen)
Langs het hooglied
Langs het laagriet
Traag en gedwee
Benen de benen getweeën naar zee
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11. Natte Mathilde
Kom met me mee Natte Mathilde
Kom steek bij mij je kop in het zand
Natte Mathilde, als je eens wilde
Nam ik je mee naar Niemandsland
Naakt en bloot naast mij verschralen
Met een rietje in je hand
Langs de dijk wat verder dralen
Halt er is geen overkant
Even rijst een vaag vermoeden
Treinen wachtend aan de rand
Heren soms met jagershoeden
Uit een ander stripverhaal
Die zich naar een afspraak spoeden

Jij blijft nat en ik blijf kaal
Tasten langs vergeten lijnen
Nat gespat en traag banaal
Mager geel kan kort verschijnen
In het gras een scherf die blinkt
Maar van achter rookgordijnen
Komt het zwart weer aangehinkt
Proper in Chinese inkt
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12. Chipje
In een klein appartementje in La Purissima Santa Maria-
Luisa, een in 24 uur uit de grond gerezen stad in Silicon
Valley, woont de mooie Juanita, de dochter van een
ingeweken Mexicaanse landarbeider. Iedere avond, na
kantoortijd, zit Juanita vóór haar scherm; zelfzeker en
zacht glijden haar vingers over het keyboard als ze het
vertrouwde e-mailadres in Alaska typt. Zoet klinken de
woorden aan haar geliefde.

Jij hebt in mijn ader een chipje geplant
Tot in mijn laatste levensdagen
Zal ik het dragen
In alles slagen

Chip chip chipje chip chipje chip chipje chip
Chip chip chipje chip chipje chip chipje chip

Neem elegant mijn verstand bij de hand
Want je hebt in mijn ader een chipje geplant

Jouw chipje drupt megabytes recht in mij bloed
‘k Kan in een wip een oordeel vellen
Mijn grijze cellen voel ik versnellen

En ik dans en ik wieg en wiebel
‘k Voel jouw digitaal gekriebel
En jouw digitaal gekriebel
Maakt mij zo compatibel

Chip chip chipje chip chipje chip chipje chip
Chip chip chipje chip chipje chip chipje chip

Jij hebt in mijn ader een chipje geplant
Om mijn karakter bij te sturen
Geen avonturen in bange uren

Neem elegant mijn verstand bij de hand



www.breedfront.be

CD 2: Vergulde Pillen
- 48 -

Want je hebt in mijn ader een chipje geplant

Chip chip chipje chip chipje chip chipje chip
Chip chip chipje chip chipje chip chipje chip

Elke zondagmorgen nog een wi-hi-hi-hip

Betekenis van Chip (Tsjiep)
(Vlaams) Piepkuiken:
“Elk jaar koopt hij 100 tsjippen van één dag om op te
kweken, te vetten en in zijn diepvriezer te steken.”

(Vlaams) Van het werkwoord tsjippen = huilen
“Het is een heel romantische film: ik heb hem al drie keer
gezien en elke keer tsjiep ik mijn ogen uit mijn kop.

(Engels, internationaal) In het vet gebakken
aardappelschijfjes:
“Chips met paprika en zout”

(Engels, internationaal) Hart van een computer, ter
grootte van een vingernagel. Een pentium II-chip (info
1998!!!) bevat meer dan 7 miljoen transistoren, op lijnen
die 400 maal dunner zijn dan een menselijk haar. Een
transistor is een soort schakelaar die elektrische stromen
kan vasthouden of doorlaten. tot in de jaren ‘60 werden
daarvoor “lampen” gebruikt, bijvoorbeeld in radio’s. Elke
maand worden er 4 000 000 000 000 000 transistoren
gemaakt, dus 500 000 voor elke mens op aarde.  Een
chip kan 588 miljoen berekeningen per seconde maken.
Deze chip kost ongeveer 15 000 frank. Chips zitten
uiteraard ook TV’s, frietketels, in de magen van
bepaalde koeien enzovoortenzoverder.
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13. ZAPPEN
Vliegen in een Boeing maakt me doodsbenauwd
Dus ga ik naar gifslangen op jacht
Met de Indianen van het regenwoud
Terwijl ik zachtjes zit te zappen in de nacht

Borsten en pistolen flitsen door de clips
Koerden worden vrolijk afgeslacht
Clinton en Madonna in een zakje chips
Terwijl ik zoetjes zit te zappen in de nacht

Zap zap zap
Achterklap afzuigkap
Zap zap zap
Hersenkwab
Zap zap zap
Misstap op de keldertrap
(2x)

Als ik in de kussens van mijn divan duik
Smelt ik voor de milde toverkracht
'k Zweef weer lauw en veilig in de moederbuik
Als ik gezellig zit te zappen in de nacht

Borsten en pistolen flitsen door de clips
Koerden worden vrolijk afgeslacht
Clinton en Lewinski in een zakje chips
Terwijl ik zoetjes zit te zappen in de nacht

Zap...Zap

Vliegen in een Boeing…
Terwijl ik zoetjes zit te zappen in de nacht



DE MAGISCHE WERELD
VAN STARVIN' MARVIN
Landschappen van klanken

Marvin is muzikant. In de voetzolen, kuiten,
scheenbenen, dijen, het bekken, de romp, armen en

handen, schedel. De noten,
akkoorden, ritmen, fraseringen,
akoestiek komen van binnen, van
onder, van boven, van de oren en de
hartslag, van het vuur, de rust en de
pijn van van het leven. Hij zegt tegen
de performers: 'Relax, man, relax'.

Zijn specialiteit: klanken scheppen. Klanken kiezen en
daar landschappen mee scheppen.
Natuurlijk op de snaren van zijn gitaren.
Maar ook nog  anders. Er bestaan 'bibliotheken' van
duizenden klanken, gespeeld op een Steinway piano,
panfluit, altviool, trombone... Die 'laadt' hij in zijn
computer en met zijn klavier speelt hij met die klanken
de partijen die zijn landschappen vormen.
In de nummers van  Boter op mijn hoofd ontdekt de
luisteraar (naast de live gespeelde gitaren, drums,
percussie, fluit, saxofoon) bijvoorbeeld klavecimbel,
violen, digitale piano, orgel, accordeon...
En dan ook nog hoefgetrappel (stap, draf, galop), de
rietgors... (Duizenden zulke klanken kun je downloaden
van de site van de BBC). Maar vergis u niet. De strakke
lijnen, brede golven, lichte flikkeringen, hellende vlakken,
het licht gewemel...  Het komt bij nacht, langs de
bloedbanen, de huid en de adem.






