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’n Trien en ’n Trees en ’n raokel, ’n zebedeeske, ’n schetter, ’n blaoj, 

’n Jen en ’n veeg en ’n kaokel, ’n mechoggel, ’n dutsel, ’n braoi 

’n Parmetet, ’n schuif en ‘nen ezel, ’n kommandant, ’n schrans en een lat 

’n Koffie-loerie, ‘ne kwezel, ’n poets en ’n fluit en ’n kat 

‘ne Kapitein, ’n slet en ’n frommel, ’n druif, ’n krint , ’n maok -op 

‘nen Hittepetit en ’n schommel, ’n bakpan, ’n trut en ’n tob 

 

Jao, rijg-de deez’ naome es ’n snoer ôn mekaor dan is dor ’t end van verlorre 

En wete we saome, wè toer ’t wel waor um hier een pront vrouwke te worre 

 

‘nnen Hark, ’n heks en ’n wijn-èèj, een sloerie, ’n toeta ’n frot 

‘ne Kedette-maoker, ’n hollewèèj,’n haokweeuw, ‘ne gaopsteel, ’n tod 

’n Burrie, ’n schats en ’n schrallie, ’n rammel, ’n ral en ’n rel, 

‘nen Bliksum, ’n gèèjt, ’n kernallie, ’n doos en ’n dutsel, ’n del        

’n Spurrie-gèèjt en unne snebbel, ‘nen debber, ’n waggel, ’n fiep 

’n Meuleperd en unne kwebbel, ’n pöpke, ’n zever, ‘n kiep              

 

’n Scharminkel, ’n slons en ’n koeriske, nen herring, ’n sloof en ’n schrok 

‘nen Taort en ’n trom en ’n doeriske, ’n kuike, ’n kletswijf, ’n klôk 

’n Smertèèl, ‘ne spiering, ‘ne slaoperd, ‘nen bidv’rons, ’n èènd en ’n lek 

’n Zeverjen en unne gaoperd, ’n klapekster, ’n spook en ’n plek 

’n Zwets, ’n bras en ’n brobbel, ’n pimpelmous en ’n pertret 

‘nen Bônstaok, ’n giechel, ’n hobbel, ’n rak en ’n retteketet 

 

En dî’s dan ’t end van ’n rouw litanie, kos hierout die van ouw nog ontsnappe 

Dat zit-te, zo denk mer, zo slecht èvel nie, want veul kans hedd’ n pronte te pakke 


