Volksche
Gezaenghen
van

CYRION
den bard

Voor alle dienaers (Als de dag van toen')

‘k Zag twee trollen ...
('k zag twee beren)
.'k Zag twee trollen, mensen mollen. Hoe kon dat gebeuren?
Hoe kon ik dat ooit goedkeuren
dat die trollen, mensen molden?
Zwaarden klaar? Knotsen klaar? 1,2,3 en hakken maar!
.'k Zag vampieren, bloedfeest vieren. Hoe kon dat gebeuren?
Hoe kon ik dat ooit goedkeuren
dat vampieren bloedfeest vierden?
Zwaarden klaar? Knotsen klaar? 1,2,3 en hakken maar!
.'k Zag demonen, priesters honen. Hoe kon dat gebeuren?
Hoe kon ik dat ooit goedkeuren
dat demonen, priesters hoonden?
Zwaarden klaar? Knotsen klaar? 1,2,3 en hakken maar!
.'k Zag twee Dwergen, goud verbergen. Hoe kon dat gebeuren?
Hoe kon ik dat ooit goedkeuren
dat die Dwergen goud verbergden?
Zwaarden klaar? Knotsen klaar? 1,2,3 en hakken maar!
.'k Zag twee spoken, drank verkopen. Hoe kon dat gebeuren?
Hoe kon ik dat ooit goedkeuren
dat die spoken drank verkopen?
Zwaarden klaar? Knotsen klaar? 1,2,3 en hakken maar!



Vrienden hier bijeen, aanhoor mijn lied,
ik wil u zingen van een groot verdriet.
Want in ons schoon en eeuwig rijk
teert de staat nog steeds op ons stoff'lijk lijk
en laat ons niet met rust na onze dood.
Ik weet het vrienden, de schand is groot.
Och gun ons toch na onze levensstrijd
onze verdiende rust in d' eeuwigheid.
Laat al die ons zijn voorgegaan
hun ziel weer in de cyclus gaan.
Maar laat ons lijf, het heeft genoeg gezien.
Verdient ons lichaam dan, geen respect misschien.
Gun aan mijn naasten bij het sterven rust.
Ook voor hun lichaam is het vuur geblust.
Och gun ons toch na onze levensstrijd.
onze verdiende rust in d' eeuwigheid.



Vittor
(My bonnie is over the ocean)

Alles kunde toov’ren
(Au claire de la lune)

Wie houdt er het meest van ondoden?
Wie zet het vaakst lijken weer recht?
Wie heeft ooit nog mogen genieten
van ons heerlijk jonkvrouwenrecht?

Vittor, Vittor, de machtigste necromantist (zo ist’)
Vittor, Vittor, hij houdt ons gewis uit de kist !
Na tal van bizarre intriges
met warpstone en skavens doorspekt,
werd bij een ondode in ’t westen,
interesse in Vittor gewekt.
Malach voelde zich zonder Vittor
niet helemaal vol en compleet.
’t Frustreerde hem vast dat de Vittor
niet in al zijn lokazen beet.
Nu stuurt Malach ondodenlegers,
loopt ons zowat onder de voet.
Maar eens botst hij dan op Mazana
en dat is dan ook weeral goed.
Hoe Vittor zich daarin gaat mengen,
is nu nog zijn grote geheim.
Maar als hij het mij wil vertellen
dan zet ik het ook wel op rijm.



Alles kunde toov’ren, zé mor creatief.
Alle deuren open sneller dan den besten dief.
Al de knapste vrouwen vallen voor dien staf van mij.
En voor mijn toverspreuken staan ze dagen in de rij.
Alles kunde toov’ren, spreuk of artefact,
Iedereen wordt door mijn spreuken ingepakt.
‘k Ben den beste kaarter, ik tover mij nen aas,
en ook met toversporten blijf ik iedereen den baas.
Alles kunde toov’ren, bier of alcohol.
Lege glazen stinken, dus tover ik ze vol.
En word ik dan wat dronken, een spreuk en ‘k ben OK,
dan zuipt dees klevver ventje, vaneigens al terug mee.
Alles kunde toov”ren, totdat ge wordt gepakt.
Dan merkte da ge voor uw testen zijt gezakt.
De rector is ne kwaaie en vreselijk ambetant.
Verandert dan die klootzak ook maar vrolijk in ne plant!



Als ’t wintert in Oost-Kaltië
(Het loze vissertje)

Vald’rick is te dik
(Papegaai is ziek)

Des winters in Oost-Kaltië
zijn alle ridders ziek, ja ziek.
Hun zwaarden staan te roesten en
ze niezen zich een kriek, ja kriek
in hunne zakdoek, ne natte zakdoek,
in hunne snotvod, hun volle snotvod.
hun snottebellen vliegen verder dan hun pijlen
Daar vliegt zelfs éénen zijn verstand.
Je hoort ze niezen, snutten, snotteren van mijlen
als ’t wintert in ’t Oost-Kaltisch land.

Vald’rick is te dik en hij moet lijnen.
Ziet hem van de grote honger kwijnen.
Zeg nee aan bier!
Sport met plezier!
Want anders valt ‘m straks nog dood als éénen pier.

Gelukkig zijn de heksen er
op Otto zijn domein, da’s fijn.
Met elixirs en zalfkes
verhelpen zij de pijn, ’t moet zijn.
Ze slaan aan ’t brouwen, die heksenvrouwen.
Ze maken pillen om van te rillen.
En zo genezen zij die zieke, oude mannen
en is er niks meer aan de hand.
Zo weten zij de snot en griepjes uit te bannen
als ’t wintert in ’t Oost-Kaltisch land.



Valderickske leeft ge nog?
Ja met moeite !
’t Is gezond dat weet je toch?
’t Is de moeite!
Al uw wortels binnenspelen
en uw pintjes laten staan!
Valderick val af !



Trollen (‘Nonnen’ - katastroof)
Ik heb nergens zo’ne schrik van als van trollen,
want die trollen die zijn sterk en gemeen.
Zo ‘ne trol kan alleman gemak’lijk mollen
of ze gemaakt zijn uit veel spieren of veel steen.
Grote vuisten, grote voeten, grote koppen.
Ze zijn zo gruwelijk in al hun overvloed.
Wanneer ze rennen zijn ze werk’lijk ni te stoppen.
Sta in hun weg en eindig als een plaske bloed.
Ied’reen weet dat trollen zot zijn van goed eten.
Stenen trollen vinden leem een lekkernij.
Maar is ’t bij iedereen dan ook wel goed geweten
dat gij voor trollen zelf ook goed eten zijt?
Grote bakkes, grote tanden, lange tongen.
Hoort ze smakken , smullen van dat mensenvlees.
Ni alleen papa, mama maar ook al de jongen
maken menig mensenkind aldus een wees.
Dus aan al die zot genoeg is om te jagen
op deze gruwelijke monsters pas goed op!
Want ze meppen, kloppen, dreunen zonder vragen
al die schitterend ideeën uit uw kop.
Wie dan toch eens op een trol kan zegevieren,
is een held, een superstrijder in zijn soort.
Totdat hij ook door zo’n knots van twee, drie meter
in alle hevigheid en spetters wordt gesmoord.



Argon
(‘klein klein kleutertje’)
Wie kent Argon niet
Dien duist're funkelgast
Ontelbaar zijn de slachtoffers
Die hij al heeft verast
De Vader is aan't kijven
Zijn dienaers zullen U slaan
Argon gij tempeldief
Vervloekt ge gaat eraan
Groot uw hoogmoed
En hoogmoed leidt ten val
We gaan uw peerke stoven
Over U komt onze gal
Een tempel van de Vader
Beroven is nie goedgekeurd
Argon let maar op
Pas op voor ons moemoe



Bier!
(‘Met de wijven niks als last’ - Katastroof)
Het bier werd uitgevonden
door een Dwerg, da’s bekend.
’t Was wel om zijn grot te kuisen,
maar hij dronk het consequent.
Nu is ’t overal geweten
in heel het land maar zeker hier :
Er is niks dat ons zo reinigt
als een lekker pintje bier!
Doe de bekers nog eens vol!
Volle pinten met een kol!
Laat
Laat het bier maar lekker schuimen!
Doe de bekers nog eens vol!
Bufor drinkt het als ‘m tovert.
Kaïso drinkt het als ‘m vecht.
Boenk en Krash verzwelgen vaten
en zelfs dan staan ze nog recht!
Ook Arianne en Kadoke
houden hun kelen goed gesmeerd!
Lena drinkt het liefst met Argon
… zo wordt stiekem toch beweerd!



Skeevens (Vrolijke Vrienden)
Zwermen, zwermen Skeevens,
zwermen spoelen over het land.
Zwermen, zwermen Skeevens,
Woudvoorde wat is hier aan de hand?
’t Was zo goed hier in de bossen,
Woudvoord was een toffe stee.
Totdat Skeevens daar verschenen.
Grote rampspoed brachten ze mee.
Skeevens smeten massa’s poeder
over al de mensen heen.
Plots kreeg iedereen ne staart
en niemand was nog als voorheen.
Als w’ ons mensen willen redden,
moeten wij op veldtocht gaan.
Samen strijden, zij aan zijde.
Zo kunnen wij de vijand verslaan.



Seg strijderke (Zeg kwezelke)

Bierschuur (Boer Bavo)

Seg strijderke, wilde gij bashen?
Ik zal u geven nen Trol.
Voor u geeft nen Trol toch geen zorgen,
U ramt hem eens goed op zijn bol.
Ik kan ni bashen,
ik mag ni bashen.
Bashen is onze regel niet,
wij strijderkes knokken en bashen niet.
Seg woudloper, wilt gij mij gidsen,
ik wil door dat donker bos.
Met u ontwijk ik de monsters,
en slaap ik ’s nachts op het mos.
Ik kan ni gidsen,
ik mag ni gidsen.
Gidsen is onze regel niet,
wij woudlopers leiden en gidsen niet.
Seg Ruiterke, wilde gij sarren?
Ik geef u dit braaf publiek.
Ge kunt er uw grappen mee voeren
of maak deze mensen eens ziek.
Ik kan wel sarren,
ik mag wel sarren.
Sarren is onze grootste lust,
daarmee is mijn temperament geblust.



Waar vinden vermoeiende helden rust?
Waar is het dat zo’n held een biertje kust?
Waar gaan zulke helden dan naar toe?
Waar vinden ze vrouwen, een schaap of een koe?
De bierschuur is de perfecte plek.
Het is elke helds favoriete stek.
Ze lopen of stromp’len er allen naartoe
en pas als ze’r zijn, worden helden moe.
Oh bierschuur, oase van rust en drank,
van schuldige zeden en alcoholstank.
Wees welkom in de zalen van de bierschuur!
Wees welkom en vlij u neer!
Geniet van het drinken, de liedjes, het eten,
geniet en betaal hier wat meer.
Zolang in uw beurzen nog zilver of goud zit
bent u hier de koning te rijk.
U zoekt hier een tent, waar niemand je kent
dan is dit uw koninkrijk.



Daar was laatst een Goblin kwaad
(Daar was laatst een meisje loos )
Daar was laatst een Goblin kwaad,
die wou gaan vechten, die wou gaan vechten!
Daar was laatst een Goblin kwaad,
die wou gaan vechten als Goblinsoldaat!
Hij moest trainen met een sergeant,
hakken en steken, hakken en steken!
Hij moest trainen met een sergeant,
hakken en steken met zwaard, bijl en hand.
Dan begon de veldtocht zwaar,
lopen en zweten, lopen en zweten!
Dan begon de veldtocht zwaar,
lopen en zweten, de vijand is daar!
Onze Goblin kwam ten val,
werd er verpletterd, werd er verpletterd!
Onze Goblin kwam ten val,
werd er verpletterd en dat was dan al.



Ren mee met de Wolven
(Wat zullen we drinken)
Ren mee met de wolven
door het donk’re woud.
Ren mee met het roedel
waar je van houdt.
Hier in het roedel ligt je lot.
Ren dus met ons samen, samen staan we sterk,
Ren dus met ons samen, ren als een god.
Wees vrij als de vogels,
zwevend in de lucht.
Vlieg mee op hun vleugels
en maak die vlucht.
De hemel is voor iedereen,
dus vlieg met je vrienden, sla je vleugels uit,
geniet van de wereld om je heen.
Je leven moet vrij zijn,
anders leef je niet.
Geheel ongebonden
zoals dit lied.
Je vrijheid is je grootste recht,
je moet ervoor strijden, tot je laatste snik,
alleen als je vrij bent, leef je echt.



Portillianen (Een Nederlandse Amerikaan)
De Portillianen
Portillianen zijn overal,
ze drijven handel en dat is al.
Ze leven van ons gespaarde geld.µ
Dat geld is wat voor die gasten telt.
Zo kwam er ooit eens ne Portilliaan
in Schoonstee met z’n bootje aan.
Hij stalde al zijn waren uit,
verdiende daar een goede duit.
Zijn beurs was vol, hij was tevree.
Hij trok de stad in, de schone stee.
Hij kocht zich vrouwen, hij kocht zich wijn.
Wat kan ’t schoon leven toch zalig zijn.
Zijn rijkdom was al snel uitgedoofd
vooral na ook nog te zijn beroofd.
Zo moest die arme Portilliaan
berooid terug naar zijn land toe gaan.
Daar kreeg hij faam als een arme luis
want hij kwam zonder zijn centen thuis.
Van puur miserie ging hij eraan …
En is toen bij Malach in ’t leger gegaan.



De Corpus
(Ik hou ni van madammen met nen bontjas)
Nee, ik hou ni van de Corpus van den Argon.
De Corpus van den Argon is gemeen.
‘k Moet ni hebben van de Corpus van den Argon.
Tegen de Corpus van den Argon zeg ik ‘nee’.
Aan allen die het nu nog altijd nog niet zouden weten :
De schepper van de Corpus is zijn gezond verstand vergeten!
Gevoelens heeft dit creatuursel niet.
Maar soms doet hij wel alsof zodat ge vreselijk hard verschiet!
En als zijn baasje Argon eventjes niet keek …
Och maar wacht dat hij nooit, hij laat de Corpus in de steek.
Dus moet dit onbestemde en gevaarlijk creatuur
Zoekend en ploeterend zelf op avontuur.
Gedenk mijn goede vrienden die getuige zijn van dit lied
Mogelijk overleeft de zanger hier zijn eigen lieke niet.
Want de Corpus, dat gemeen, gevaarlijk beest
Is vrij wraakzuchtig aangelegd en straks ben ik er geweest!
Maar laat dat dan een les zijn voor u, mijn geëerd publiek
Laat u liever niet misleiden door die kleurlabiele freak!
Indien de Corpus plots zijn zinnen weergevonden heeft
Weet hij dat deze nar veel leuker is als hij leeft!



De Faunenstoet
(De poppenstoet)

Portillianen
(k heb mijn wagen volgeladen)

Kom hier, kom hier, kom hier
de Faunenstoet maakt hier plezier!
Wij komen recht uit Faunenland
en vinden iedereen plezant,
want alleman doet prima mee
of ze nu willen ja of nee!

Ied’reen weet dat Portillianen leven voor de centjes.
Wie bij hen een trouwe klant is, krijgt dan ook percentjes.
Nooit kan een Portilliaan verdragen
een lege beurs bij zich te dragen.
In Portillia … is ’t van da.

Een paard op hol, een valpartij,
twee boeren grazen in de wei,
de melk wordt zuur, uw geld van mij,
de waard betaal ik met een kippenei,
een lange Dwerg, een kleine Elf
en Dorian slaat op zichzelf.
Een ridder bloot, een raam kapot,
de stadswacht dringend naar de pot,
de smid slaat mis en naar verluid
lacht Kaiso al zijn strijders uit.
Onze Draak van ’t licht, trekt een zot gezicht
en een lab verdwijnt in een bliksemschicht.



Met hun schepen gaan ze varen naar de verre landen.
Over heel de wijde wereld hebben ze vriendschapsbanden.
Iedereen ziet ze gaarne komen,
zij doen van goud en rijkdom dromen.
In Portillia … is ’t van da.
Grote winsten, dikke beurzen zijn Portillia’s dromen.
’t Is daarom dat zij in ons land ook zijn toegekomen.
Langs al d’ eternicaanse wegen
kom je de Portillianen tegen.
Portillia … in Eternica!



Paradim (‘Leve de zeppelin’)
Als necro startte hij, hij leerde spreuken bij
Totdat er niks van macht meer viel te rapen.
Dus switchte hij van kant en strooide vlot wat zand
In d’ ogen van wie op hem stond te gapen.
De Grootmeester ter eer, sloeg hij eenieder neer
Die Grijs de Nimro toen trachtte te kraken.
Als dank kreeg hij ’t gedacht van geld en goed en macht
En werd baron van ’t landgoed Overdaecken.
Maar toen in Woutershof vond niemand hem nog tof
En Nerwyn zag zijn kans om zich te wreken.
De Styx in met zijn hoofd, van ’t leven nu beroofd
Hield Paradim zijn zaakjes voor bekeken.
Dus tovers al te gaar, aanhoor mij want ’t is waar :
De dorst naar macht verzuipt u op een dag.
Wees blij met wat je weet en als d’ambitie vreet
Bedenk dan wat de wraak van ’t volk vermag!



De kip van Roduraan
(muziek ‘de zak van Sinterklaas’)
De kip van Roduraan, Roduraan, Roduraan,
De kip van Roduraan lijkt op een kip en niet een haan.
Daar kwam ze, daar vloog ze dwars door de eiken deur
te midden van bliksems, gedreun en zwavelgeur.
Maar is dat witte beest, witte beest, witte beest
een echte kakelkip of een vermomd demonengeest?
Zij houdt van Roduraan, kleeft eraan, wil niet gaan,
zij houdt van Roduraan, hoe kan zo’n vreemd verbond
bestaan?
Maar luister, gij welpje, en luister maar eens goed
nu pikt ze nog uw bokes maar straks misschien uw bloed!
Dus pas op Roduraan, laat ze gaan, breek de waan!
Verlos u van die kiek of anders ben je straks eraan.



De Oude Draken
(‘De man is minderwaardig’ van Katastroof)
De draken zijn verdwenen, ze zijn er dus ni meer.
Een goeie zaak want al die slangen logen keer op keer.
Ze hebben ons langs alle kanten degelijk misbruikt,
totdat heel hunne wereld in malkander is gestuikt.

De draken zijn verdwenen, waarheene, waarheene ?
De draken zijn verdwenen en nu hop’lijk voor altijd!
Hoe groter hoe gemener, ze speelden met ons lot
en wij trapten er telkens in, zoals ne schuppenzot.
Maar al die draakmiserie is al goed verleden tijd.
Dat al die wormen weg zijn, schenkt ons vreugde en jolijt!



Orks (Jef, ge moet naar huis toe gaan)
Vriend, ge moet naar huis toe gaan,
De Orks die zijn daar,
Pak uw vrouw en kind en vlucht
En pak uw wapens klaar.
Wapens klaar, meppen maar
Eternica heeft geen bezwaar.
De Orken mogen dood,
Ja de Orken mogen dood.
Want ...
Orken zijn zo lelijk als een dood konijn,
een liter wijn, een wrattenzwijn,
Eternica zou beter zonder Orken zijn.
Da’s pas fijn!
Orken luister goed naar mij
Dit land is niet voor u
Pak uw biezen, bol het af
Vertrek versta d’t nu
Uw schulden hier staan zwaar in ’t rood
Hier wacht u alleen de dood.



De school in ’s Graevensburghte
(Die winter is verganghen)

Orks (pipo de clown)
Wie eet van kadavers?
Wie loopt er door het bos?
Wie knidnapt mensenkind’ren?
Wie vecht er maar op los?
Het zijn de Orks zo vals en vuil.
Ze hebben geen manieren.
Ze liegen en bedriegen en
Ze leven hier als dieren.
Orken vertrouw ze voor geen haar
Ze zijn dom en vals en smerig
En ook lelijk en begerig
Orken blijf uit Eternica
Of uw laatste stonde arriveert
arriveert weldra.
Ze stinken aan hun tenen.
Ze stinken uit hun bek.
Ze hebben aan miserie
En luizen geen gebrek.
Ze roven ons ons dag’lijks brood.
Ze stelen onze spullen.
En wil je een gesprek met hen
Beginnen ze te brullen.



De school in ’s Graevensburghte
ligt weeld’rig in het groen.
Ge kunt er leren toov’ren
en wetenschap opdoen.
Hier in die academie
daar worden magiërs wijs.
Ze willen tovers leren
tot eender welke prijs.
Doch menig klein studentje
verliest zich in het bier.
Ook gokken, roken, (piep),
dat leren allen hier.
Zo verknallen zij hun leven,
hun studies en hun geld.
Hun stout losbandig leven
is al dat dan nog telt.
Daarom dus gij studenten
voor u dit wijze lied.
Vergeet toch niet uw centen
want anders drinkt gij niet.
Gedenk de gouden nectar
die ’t leven draaglijk maakt.
Losbandig is fantastisch
en maakt dat ’t leven smaakt!



Den Dwerg van Moerseinde
(Aan de oever van de Schelde)

Oh Keizerrijk
(Oh denneboom)

In het slijk van de moerassen
om de stee van Moerseind heen,
woonde Stoemp, de kleinen Dwerg,
met zijn moeder heel tevree.
Ziet gij daar, zo sprak die moeder,
ziet gij daar die lijken gaan,
’t zijn de moordenaars van uw vader,
ze hebben hem aan gort geslaan.
Godverdoemme, zei dien Dwerg,
heeft die Malach dat gedaan?
Als ik later groot en sterk ben,
zal ik op zijn bakkes slaan!
Vele jaren zijn verstreken
en dien Dwerg leeft ni meer,
maar die Malach zijn groot bakkes
doet nog altijd even zeer!

Oh Keizerrijk,
Keizerrijk, Oh Keizerrijk,
Hoe snel gaat u ten onder.



Uw legers zijn er seffens aan,
dan is den oorlog snel gedaan!
Ook de markies dat is een vijg,
Straks blet 'em als 'em kletsen krijgt.
Wij gaan nu winnen dees gevecht
Want wij zijn goe en gij zij slecht.



Oh die wolfjes
(Ach Margrietje)

Dienarenlied
(Den boom stond op den berg)

Oh die wolfjes die huilen naar het maantje

En den dienaar werkte verder, alie aloo,
En den dienaar werkte verder, alie aloo.

ga toch jagen diep in het bos.
Zoek een heerlijk, sappig dik konijntje
en laat daar uw wilde driften los.
Zoek uw prooien
in de wouden
onder ’t bleke licht van de maan.
Maar laat onze kind’ren rustig slapen

Zijn loopbaan startte in de mijn,
een reuzemijn, een pracht van een mijn,
och jongens wat een mijn was dat.

En een pracht van een mijn …
Toen kocht een rijke koopman hem,
zo rijk die was, was niemand dat,
och jongens wat een geld die had.

En een steenrijke man …

En dan krijg je

Hij moest er werken aan den band,
steeds sneller produceren want,
och jongens hoe snel ging die band.

boze moeders

En dat werk
werk aan de band …

en boze vaders met hooivorken en vuur.

Tot hij een keer zijn hoofd verloor,
het ging er af, er helemaal af,
och jongens jongens dat was straf.

want uw huilen jaagt ze angsten aan.

Zoek daarom uw heil toch in de wouden.
Blijf maar daar tot in het vroege uur



En zijn hoofd ging eraf …
Zo kwam hij in een necropool,
een schone pool, een pracht van een pool,
waar hij zich schaamtevol verschool.

In die necropool …



Necromanen (‘Ach m’n zotje’ van Katastroof)
Dwergenbier
(Njé Kati)
Dwergenbier, alleen voor echte Dwergen,
Garantie voor regelrecht plezier.
Niemand kan zo zwelgen als de Dwergen.
Vaten vol van diepe dronken Dwergenamber,
Niemand kan zo feesten als de Dwergen.
Op den duur staat niemand overeind;
Schol!
Drinkebroers zijn vrienden voor het leven,
samen zat, dat schept een sterke band.
Drinken, zuipen, samen alles geven.
Droger volk is saai en ambetant.
Hier vloeit bier, bij emmers, bakken, beken,
bruin of blond, we slaan het in ons kas!
Schol!



Necromaantje, ‘t is een baantje …
Dat tekent en dat taant je.
Welke zot wil dit zijn ganse leven doen?
Geen vrouw die zich interesseert
Voor een gast die bij lijken zweert
Dus een necro leert alles alleen te doen …
Als we sterven, bederven,
De dood zal je ooit erven,
Dan staan necro’s geheid voor je klaar.
Met een spreukje of twee
Draai je zo opnieuw mee.
Neem de dood dus vooral niet te zwaar.
Necro’s trachten en smachten
Voor dagen en nachten
Naar een eerzame en wettelijke dood
Zij hopen in ’t nachtlegioen
Nog jaren dienst te doen
Tenzij een andere necro ’t verkloot.



Necro’s (‘Alle groot artiesten … ’ - katatstroof)
Het begon in ’s Graevensburghte met een schitt’rend ritueel.
Een Elfin had draakambities maar het trok echt op ni veel.
Blijkbaar was er een vergissing en Malach had dat gezien.
Hij misbruikte het schandalig en wij trapten er weer in.
… de Malach flapperde weg … verdoemme wat een pech!
Alle necromantiërs zien
zien ’t leven somber in.
Nu Malach draak geworden is heeft ’t allemaal geene zin.
Straks zijn w’ allemaal ondooien in dienst van die Malach.
Dat denken toch de necro’s … excuseer da’k ermee lach.
Wat wilt dien draak bereiken, vraagt ’t Necrogild zich af.
Wat heeft hij voor ons in petto? Een beloning of een straf?
En zal hij ons beschermen tegen Malachs goud gespuis?
Kan hij Mazana pakken in zijn gans vergulde kruis?
… ochnee, ‘k vergeet het los … Mazana is nen os!
Mijn allerbeste Necro’s luistert naar ne goeie raad.
Begint toch ni te janken voor dien draak ook echt toeslaat.
Misschien is ’t wel ne goeie, ne beschermer van het Rijk.
Dan krijgde op dees zaakske vast nen hele and’re kijk.
… en krijgt ge toch gelijk … dan excuus voor dees gezeik.



En ik ben eens met Bufor … ...
(Ik ben met Katootje naar de botermarkt geweest )

En ik ben eens met Bufor naar de Nexus toegeweest.
Ik kon toveren wat ik wou, ik kon scheppen wat ik wou.
Ik kon maken wat ik wou, ik kon creëren wat ik wou.
En ik maak uit Eternium een Duistere Poort,
een Duist're Poort, pardoes!
'Kom maar binnen, kom maar binnen!' zei de Duist're Poort.
'Kom maar binnen, kom maar binnen!' zei de Duist're Poort.
Een Duist're, Duist're Poort, een Duist're, Duist're Poort
en met Bufor ging ik voort, en met Bufor ging ik voort,
en met Bufor ging ik voort!
En ik maakte van stenen, een golem sterk,
een golem sterk, pardoes!
'Tot uw diensten, tot uw diensten,' zei die golem sterk.
En ik riep uit elementen een dschinn voor mij,
een dschinn voor mij, pardoes!
‘k Zal u dienen, 'k zal u dienen,' zie die dschinn van mij.
Ik bezwoer in de Nexus een Aartsdemon,
een Aarstdemon, pardoes!
'Wacht een beetje, wacht een beetje,' zei de Aartsdemon.



Faunenloklied
(Daar was eens een advocaat)
.Faunenvriendjes, kom eens hier, tiereliereliere!
Kom, we maken hier plezier, tierelierelom.
.'k Heb mijn feestmuts opgezet, tiereliereliere!
Er is niets dat jou belet, tierelierelom.
.Breng gerust je vriendjes mee, tiereliereliere!
Faunenvrienden zijn OK, tierelierelom.
.Wapens zijn hier niet te zien, tiereliereliere!
Alles mag hier clandestien, tierelierelom.
.Alle Faunen hebben pret, tiereliereliere!
We hebben burgers klaargezet, tierlierelom.
.Kom en tover je een breuk, tiereliereliere!
Jongens, 't was nog nooit zo leuk, tierelierelom.
.Drink daarbij een slokje wijn, tiereliereliere!
't Leven kan toch zalig zijn, tierelierelom.
.Fauntje was het naar je zin, tiereliereliere!
Dan ga je nu de ijzers in, tierelierelom.



Malachius (‘Bruidsnacht’ - Laïs)
Zij kwamen uit het woud, Woudelfen niet vertrouwd,
met mensenwegen, steunend op elkaar.
Zoekend naar heldendom, die hen hier helpen kon,
zoekend naar steun van een helpend gebaar.
Godenspel, Godenspel!
Levens zijn niet
niet van tel
als Goden spelen.
Angsten worden waar.
Met de Hand van het Lot wilden zij komen tot
een draak verbonden aan ’t Lot van Elfland.
Maar na het ritueel, ontgoochling werd hun deel.
Die steenen beeltnis bleek niet de juiste hand.
Malach keek loerend uit, maakte de Elfen buit.
Hij kon voltooien, ’t drakenritueel.
Nu is Malach een draak, zinnend op bloed’ge wraak.
Wij wachten op zijn toorn. Angst is ons deel.
Godenspel, Godenspel!
Levens zijn niet van tel
als Goden spelen.
Oorlog is daar.



Kubashkoeken (I come from Alabama)

Houden van (Houden van)

Mijn godganse familie strijdt al generaties lang
voor ’t Eeuwig Rijk Eternica, nooit zijn we laf of bang.
Kubashkoeken … houden je overeind!
Eet Kubashkoeken en stel vast hoe zorg en kwel verdwijnt!

Houden van dienaers is ietwat vervelend,
die lopende lichamen zijn allang dood.
Hoewel ze nog lopen en dienen en werken,
is liefde voor lijken bij ons niet zo groot.
’t Is hoogstens een liefde zoals voor je hondje,
je werkpaard, je ezel, je favoriete tas.
Wees eerlijk, het gaat hier gewoon om een lichaam.
Daar komt niet veel ‘houden van’ meer aan te pas.

Den bompa van de Kaiso heeft de koek (echt ni expres)
bij ’t kampvuur uitgevonden en meteen was ’t een succes.
Kubashkoeken … meer wilt ne vent toch niet!
Met Kubashkoeken in je hand versier je elke griet!
Den bompa Marten Kubash, zijn geslacht was sterk en kloek.
Zijn zoon de Jaspar Kubash werd ook dapper van dien koek.
Kubashkoeken … van vader op de zoon!
Zo’n Kubashkoek is lekker jong, da is ni meer gewoon.
Nu Kaiso herbergier is, zeg, wat ligt er op zijn toog?
Het zijn de Kubashkoeken en zo wordt uw keel terug droog!
Kubashkoeken … maakt iedereen weer blij!
Ze staan er voor te springen in een lange lange rij.
En zelfs Janus Kubash, krijger van het eerste uur.
Geniet er van zijn koeken op elk spannend avontuur.
Kubashkoeken … zo smak’lijk en gezond.
Stopt na dees lekker liedje maar zo’n koekske in uw mond!



Houden van, houden van,
is iets tussen mensen die tederheid wensen
maar geen mens kan er wat van.
Houden van, houden van,
lijkt eerst vaak erotisch, maar wordt dan neurotisch
en het houdt je in de tang.
Houden van Orken is niet zo eenvoudig,
ze zijn gewelddadig en houden van ruig.
Geen kat vindt hen aardig, ze moorden en stelen.
Elk redelijk denkende mens vindt hen tuig.
’t Is hoogstens een liefde zoals voor je wapen,
respect voor hun kracht en daar houdt het mee op.
Want iedereen weet toch dat Orkse liefde
gegarandeert eindigt met een lijf zonder kop.

Houden van Dwergen is niet echt zo’n rage.
Hun baarden en snorren zitten steeds in de weg.
Hun harnassen, helmen en bijlen zijn machtig
maar verdere wapens ontbreken, da’s pech.
’t Is hoogstens een liefde zoals voor je woning,
je voelt je er veilig, omarmd door rots.
Maar wee jou als jij dan een keer wil verhuizen
een huis dat jaloers is, kan verand’ren in een knots.
Houden van necro’s dat maakt je wat depri,
de vrolijkste leukerd verandert terstond
in een in ’t zwart geklede begrafenisvoerder.
Je houdt niet meer van wat je vroeger leuk vond.
Omringd door dat sterven, die zombies en spoken
verlies je je zin om te leven en dan
dan grijp je die strop en je wijzigt je status
van necro naar grondstof … is dat houden van?
Houden van Elfen is dan nog het fijnste.
Die weten tenminste hoe je liefde benut.
Zo’n Elfenlijf is gemaakt om van te houden :
die oogjes, die oren, die lenden, die (kuch).
Zo’n Elfje betovert je zinnen ter plekke,
één blik en je zwijmelt al daar waar je staat.
Ze verslinden je ziel, je verstand en je lichaam …
zeg nu zelf … dit is waar echte liefde om gaat!



Jeneverlied
(Tinneke van Heulen)
’s Graevensburghte, moet u weten,
zou niet ’s Graevensburghte mogen heten
maar land van jenever.
Zo slecht voor onze lever.
Hier kan men jenever maken
in alle geuren en in alle smaken.
Wie een nieuwe soort ontdekt
krijgt van ons een etiket.
Als ’t maar jenever is dan zijn het onze zaken.
Beter dan een “Gouden Neut” dat is er niet.
Straffer dan een “Houten Hamer” drinkt men niet.
Wie lust er nen druppel,
betalen of de knuppel,
in ’s Graevensburghte kent men geen verdriet.
Zit er nog in ’t vat dan gaat het feestje door,
doe de glazen vol, komaan we gaan ervoor.
Iedereen moet feesten,
feesten om ter meeste,
’s Graevensburgthe boven klinkt in koor!



In de Woudenvoordse bossen
(‘In den Hemel’ - katastroof)

Huwelijkslied

Alfred was ne jager, hij had alles al gedaan
van de Medinese leeuwen tot de Portilliaanse haan.
Maar wat hij nu nog wel mankeerde in zijn duur trofeeënkast
was een varkske uit Woudvoorde van een erg zeldzaam ras.

Johnny is stoer en Johnny is knap en ik wil ‘m als mijne man,
maar plots was daar mijn vader die me zei dat dat niet kan.
Ik ga u iets vertellen dat uw moeder weet noch ziet :
Die Johnny is een zoon van mij en trouwen gaat dus niet.

In de Woudenvoordse bossen is het lang ni meer zo pluis.
Daar kan je zomaar niet gaan jagen als in de bossen bij u thuis.
In de Woudenvoordse bossen zitten monsters meer en
meer.
Ze pakken alles wat komt jagen en verwerken het tot leer.
Dus hij trok het donker bos in, zonder zorgen, zonder vrees.
En hij vond er rap de sporen van zo’n zwijntje, goed in’t vlees.
Maar hij had zijn lange vingers nog ni rond zijn pees gelegd
of hij voelde hoe zijn hersens uit zijn kop werden gedregd.
Dus onthou het, dapp’re jagers, hou de pees van uwen boog.
Hou uw messen in de schede, hou malkanders rug in ’t oog.
Want in de Woudenvoordse bossen worden dieren goed bewaakt.
Al wie jaagt wordt er in monstelijke kaken rauw gekraakt.



(Seamus en Michael ook)
Daar zat ik dan geheel alleen van diep verdriet vervuld.
De jongens zijn mijn broeders en dat is mijn vaders schuld.
En als dat spel blijft duren blijf ik eeuwig vrijgezel.
Ik denk da’k naar ons moeder ga en da’k het haar vertel.
Maar dochter, zei ons moeder toen, laat al uw zorgen staan.
Uw vader is een ontuchtig zwijn maar trek het u niet aan.
Uw vader heeft zijn lusten dan wel overal gestild …
maar uw vader is uw vader niet, dus trouwt met wie ge wilt.



Ik zou wel eens willen weten (Ik zou wel eens willen weten)
Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn die ridders zo stoer?
Misschien om een vrouw te behagen en haar dan om een dansje te vragen?

Of misschien compenseren zij zo hun te kleine roer?
Daarom zijn die ridders zo stoer …
Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn die Orken zo dwaas?
Misschien om zich te distantiëren van de mensen die hen kunnen leren

dat je goeie manieren en wijsheid kan leren … helaas
Daarom zijn die Orken zo dwaas …
Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn die tovers zo straf?
Misschien om de meute te tonen, dat ze studie en ijver belonen.
Of misschien door hun drang om te heersen op ’t waanzinnige af?

Daarom zijn die tovers zo straf …
Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn die Dwergen zo klein?
Misschien om zich beter te bukken, onder slagen van stoelen en krukken?

Of misschien omdat hun baarden een zedige zegen zijn?
Daarom zijn die Dwergen zo klein …
Ik zou wel eens willen weten, waarom bidden priesters zo fel?
Misschien om de wil van de Goden, die ons in onze nood hulp boden?

Of nee wacht, alle zever komt juist van hun godd’lijk spel …
Daarom bidden die priesters zo fel …



In de stille Nexus
(In de stille Kempen)
In de stille Nexus
tussen sferen heen
zweven de demonen
en doden iedereen
die er waagt te komen
komen heel alleen.
Ze trekken, sleuren, rukken
heel zijn lijf uiteen.

Oh heim'lijke Nexus!
Oh wondere sfeer!
Wie daar ooit vertoeven heeft
die komt er niet weer.
Oh gruw'lijke Nexus!
Oh magisch terrein!
Omringd door demonen
voelt ieder zich klein.
Menig jonge magus
toeft hier weleens meer.
Menig jonge magus
keert hier nooit van weer.
Want ook de demonen,
monsters groot en klein,
vinden 't in de Nexus
ook demonisch fijn.



