
Lekker waas ’t wal 
 
Leven in ‘n droge bedding 
overal alleen maar zand 
de muziek is onze redding 
is als een uitgestoken hand 
 
Wir in mien eige bed 
in mien eige durp 
we hebbe ’t gered 
‘t allerierste festival 
lekker waas ’t wal 
 
‘s middags op ’t veld 
’s oavends in de kroeg 
’s merges oetgeteld 
Rome vur de val 
mar lekker waas ’t wal 
 
‘t eate halfgaar 
shag waas halfzwoar 
we krope bij elkaar 
we roke osse eige stal 
mar lekker waas ’t wal 
 
veul hajj we neet 
allien mar liefde en tied 
mier dan genog 
en dat moste we kwiet 
mar lekker waas 't wal 
en nuudig waas 't ok 
't begon met enne zucht 
't ging oet met enne harde knal 
mar lekker waas 't wal 
 
 
enne werme douche 
kwaam vanaf de buhne 
roeie boore blouse 
verslete, alt en vaal 
mar lekker waas ‘t wal 
 
zatte zanger zong 



de longe oet zien lief 
en alles dat begon 
elke hook van ‘t heelal 
lekker waas ’t wal 
 
veul hajj we neet 
allien mar liefde en tied 
mier dan genog 
en dat moste we kwiet 
mar lekker waas 't wal 
en nuudig waas 't ok 
't begon met enne zucht 
't ging oet met enne harde knal 
mar lekker waas ’t wal 
 
oaver ’t terrein 
‘t beer dat ging 
hoeg als ’n fontein 
tot boave in de lucht 
soms keumt ‘t terug 
 
soms dan loep ik dor ’t graas 
veul ik wir hoe lekker ’t waas 
soms dan drink ik an ’n glaas 
preuf ik wir hoe lekker ’t waas 
wet ik wir hoe lekker ’t waas 
want op de bühne, doar klonke gitare 
boete op stroat, doar leep de fanfare 
 
we horen onze eigen woorden 
melodieën, uitgelaten en blij  
alles wil zich laten horen 
wat zij daar spelen, dat zijn wij 
 
veul hajje we neet 
allien mar liefde en tied 
mier dan genog 
en dat moste we kwiet 
mier hofde we neet 
we hajje muziek 
we hajje elkaar 
en we hajje geliek 
mar lekker waas 't wal 



en nuudig waas 't ok 
't begon met enne zucht 
't ging oet met enne harde knal 
mar lekker waas ’t wal 
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