Brusselgedicht

Schrijvers en jury: Luc Collin en Miss Elli
Werkten mee aan dit Brusselgedicht: Bride DeKelver, Maroki Malki, Kinderen
van Jeugdtoneel 2000, Serpil Aygun, Danilov Alexandru, Alogaili Marwah,
Aline Genjoian, Lorre Tanase, Innored, Mohammad Daboul, Ahmad Alhwiesh,
Pak, Stephani Reyes, Sandra De Bolle, Philippe Gillet, Amin, Malik S Hussain,
Katrien Filip, Carine Lauwers, Lien Lievens, Sandy Meerenmans, Charlotte
Leblon, Madina Parogulgova, Bartel, Fatima, Sil, Romain Machaharson, Ralitsa
Mitreva, Angelique Mottet, Rithisak Phen

1

E: Re ..Re
Rederij ….Rederij
Rederijkers

E: Als de zon wat meer zou
schijnen,
pour nous rechauffer un peu plus.
Plus a l’aise quoi ..

REDERIJKERS IN DE STAD
L: Kinderen roepen het
Verwonderd,
Kinderen roepen het
BLIJ
E: Re …Re
Rederij…. Rederij …
Rederijkers,
L: car pooling, metro en een stukje
te voet
Brengen ons in de stad.
E: Hey, hoy met mij,
Er staan hier niet veel koeien in de
wei.
L: Hey hoy alles goed?
Wel allemaal gaten in de grond
Met fluo hekken er rond.
E: Er is wel veel gezang

L: COOL!
Wat ik hier mee bedoel?
Ik weet het niet,
Er zijn zo veel dingen die ik voel.
E: Dat oude gebouw
L: Wel fraai
Zeer fraai
E: Maar ik lees wel
Entrepot de munitions
En iets van Napoleon!
Het is hier gevaarlijk?
L: Nee hoor rustig maar,
Dat is een gewoon theaterzaal.
Loop maar door,
Volg de geur van oud papier
En de sfeer van oude dingen
Daar beneden binnen!
E: Waw!
Tussen al die relieken
Ervaringen met velen delen

L: Niet van de vogels nee!
E: Maar uit auto’s zij aan zij

L: Een boeiende klus.
onze historische momenten niet
vergeten

L: Files, files, files ongezien
E: Wij bezorgen u het heden.
E: Geen bomen langs de baan
L: Nu lekkere wafels eten
L: Wel hoge grauwe gevels
Schilden waarachter pareltjes schuil
gaan
Klaar om te ontdekken voor wie het
wil.

E: En nog effe langs bij Manneken
Pis
L: COOL!
Hoe dat manneken uitkijkt op zijn
pool!
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E: Dan tussen alle wegenwerken
door
Op zoek naar het juiste tramspoor
A’ laise

L: Te laten doordringen,
E: Soms als wandelaar
L: Op te nemen

L: het was tof
E: Etonnée
E: Re re re
Rederijkers jullie mogen er zijn.
REDERIJKERS IN DE STAD

L: Te vervoeren, te verrassen, te
verblijden, te warmen!
E: Comme des vrais philosophes
L: Eviter le stress

E: MENSEN ZIJN ZE !
Mensen in de stad
Mensen van vlees en bloed
Mensen met een hart dat klopt
voor Brussel
Dat klopt voor anderen.
De voeten stevig op de grond.

E: Tranquille, Chill
L: Zelfs de vogels
In de vroege morgen
Vliegen te snel boven de stad.

L: OF HOOG IN DE WOLKEN
Met oog voor het gedoe
Het gedoe
Al dat gedoe beneden
Dat gedoe aan hun voeten in de
stad.
MET OOG VOOR BRUSSEL
(Mijn Brussel)
Hoog in de wolken
E: EN MET GEVOEL
Met gevoel voor dat gedoe
Beneden, aan hun voeten
L: Dat gedoe aan hun voeten in de
stad.
Zeggen ons
Neemt de tijd
E: Plukt de tijd en kijkt

E: IK draag ze in mijn hart
Mijn stad
Omdat ik van ze hou
Door wel en wee
Door rampen en vlagen van geluk
heen
In zonneschijn, regen of kou.
Bruxelles, ma belle!
L: Mijn Brussel
Jij barst van de kansen
Het rommelt voortdurend in je
onderbuik
Als in een vurige Etna
E: Con tus mil idiomas y millones de
historias
Rijkelijk, kleurenvol.

L: Neemt de tijd om u te wikkelen
E: Langzaam

3

L: Soms sluimer je
Honderd jaren zelfs of meer,
Je buigt zonder te breken
Je leeft!
E: Hij, ik, jij / Lui, moi, toi et eux
EN ZIJ
Worden wij.
Nous sommes Bruxelles
L: Een wemeling van talen
E: Un cocktails de cultures.
L: Een centrum van het leven
E: Een zalige thuis voor mensen van
overal,
L: Maain Brussel es ne mic-mac
Altaid geweist
Mor ‘z es altaaid her aigezulve
gebleive
Heure giest blaaift leive
In de gruute theoeters, museis,
palaize, kerke en caberdouchekes
Tot in de rue de la Loi
Où on s’arrange oep zen Brussels
La grande diplomate,
’t Es mondialement connu et
approuvé
Brussel ik zeen a geire
Me a grute kwalitaite
Et tes mignons défauts
Plas mo vouch Manneke
Avec conviction et
Sans limite.
Zaai gereust
Da potteke doe beneie
Gerokt toch nuut ni vol
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