
 

Rowwen Hèze 

Ik, ik heb mien eige leave 
niemand um de schuld te geave 

niemand um meej hin di leupt te zeure                                                                          

ik heb genog, niks te klaage 

wat ik heb dat kan ik draage 
wat zuj ik met mier goan loepe leure                                                                                

ik zeuk miene eige weg, vol is vol, leg is leg 
ik heb alles wat ik kan gebroeke 

de joare dat ik onder bin 

how ik meejzelf wal dor 't leave hin 
 

lat meej mar drinke wat ik drink 
lat ze mar proate oaver meej 

lat ze mar zegge dat ik stink 
dat giet vanzelf wal wir vurbeej 

 
want ik ik bin vur niemand schow 

vur onwear neet en neet vur ow 
ik duj mien ding en verder lat mar weije                                                                    

als ik zin heb dan duj ik mien werk 
is 't nuudig gaj ik nar de kerk 

als 't echt neet anders kan dan gaj ik beije 

ik regel miene eige tied                                                                                              

ik merk vanzelf hoe 't giet 
ik maak zelf wal oet woar ik an doedgaj 

de joare dat ik onder bin 
how ik meejzelf wal dor 't leave hin 

lat meej mar drinke wat ik drink 
lat ze mar proate oaver meej 

lat ze mar zegge dat ik stink 
dat giet vanzelf wal wir vurbeej 

genne roeie cent um te betaale 

niks um op de hals te haale 

niks um te onthalde of vergeate                                                                                           

gen gezeik, gen probleem 
of ik wat mier of minder neem 

of ‘wat zuj ik vandaag nog motte eate’ 



 

ik heb alles bij de hand 

mien eige zon, mien eige land 
miene boem, mien wolke en mien sterre                                                               

de joare dat ik onder bin 

how ik meejzelf wal dor 't leave hin 

lat meej mar drinke wat ik drink 
lat ze mar proate oaver meej 

lat ze mar zegge dat ik stink 
dat giet vanzelf wal wir vurbeej 
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