
Streektaal dialect Land van Cuijk - Maasduinen

DE TAAL VAN ONS LÈÈVE
Refrein:

Holladijee zo zien we gebekt,
Holladijee des ons dialekt.

1. De taal van ons lèève,
 ut Brabants dialekt.
 Dat is ons gegèève,
 zo zien we gebekt.

2. En um te onthaawe,
 volgt now dan de les.
 Hawet now bèjet aauwe,
 en stèkket in de tes.
 Refrein

3. Kauwen is knaauwe,
 en ver dè is wiet.
 En zeuren is maauwe,
 en kwijt dè is kwiet.

4. Brommen is knaoje,
 een hoek is unnen tomp.
 En kaantjes zien kaoje,
 een duw is unnen stomp.
 Refrein

5. Schommelen is ruije,
 een maat is un maot.
 Zeuren is zanneke,
 en een straat is un straot.

6. Schrijven is schrieve,
 een ui is unne juun.
 En blijven is blieve,
 en scheef dè is schuun.
 Refrein

7. Naaien is nèèje,
 een schop is un schup.
 En wind dè is wèjje,
 en ogen zien dup.

8. Ploegen is bouwwe,
 een mijt is unne miet.
 Stelen is klowwe
 en tijd dè is tiet.
 Refrein

z.o.z.



9. Een vergiet is nun durslag,
 een melkbus unnen tuit.
 En mazelen des uutslag
	 en	een	toeter	un	fluit.

10. Hooien dè is hojje,
 een kip dès un hen.
 Mooi dè is mojje,
 en geen dè is gèn.
 Refrein

11. Hitsen is stöke,
 en haast dè is host.
 Haken is höke,
 een leunstoel unne prost.

12. Slaan dè is houwwe,
 en botte zien kneuk.
 Snoepen is snolle,
 een boer unne beuk.
 Refrein

13.  Geen zin is nie zuuke,
 een jong koe is un maol.
 Ruiken is ruuke,
 en een zadel unne zaol.

14. Een kruisje is un kruuske,
 bedorven dè is zoer.
 W.c. is un huuske,
 en onweer un schoer.
 Refrein

15. Melk dè is romme,
 een borst des un tiet.
 Een vloek is verdomme,
 en kwijt dè is kwiet.

16. Zaad is un zutje,
 een paard is unne knol.
 Een kind is un klutje,
 een hoertje un snol.
 Refrein

17.  Een krant is un blètje,
 een champignon is un zwam.
 Een gat is un gètje,
 een schink is un ham.

18. Knede is knèjje,
 en onzien is kwats.
 Zaaien is zèje,
 een klap is un wats.
 Refrein

19. Petrolium des ollie,
 en laag dè is lèèg.
 Meisjes zien vrollie,
 en braaf dè is zèèg.

20. Het meest is ut mèèste,
 en kruit dè is kruut.
 Het laatst is ut lèèste,
 en nou is ut uut.
 Refrein
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