
 

Zonder beer 
 

We ware muuj, we hajje motte sloape 
boete woord ‘t bijna al wir daag 

we trokke steeds dezelfde laj wir oape 
we zate met oszelf in de maag 

 
de wurd die weej gebroekte ware flinke 

als enne echo kwame ze terug 
nou zitte weej heer same wat te drinke 

langs elkaar met enne kromme rug 

en langzaam zakt ‘t schoem                                                                       
nar onder met de stroem 

 
zonder beer waas dit neet gebeurd 

hadde geej dit neet gezeen 
haj ik dit neet gezagd 

hajje weej dit neet gedoan 
zonder deze nacht waas ‘t fiest neet doorgegoan 

 
steeds mar wir dezelfde probleme 

altied mar ‘t zelfde gevecht 
hiel veul geave en ‘n bitje neme 

de duvel di zit links, de engel rechts 
op ‘t rendje van ‘t glaas                                                                            

te luustere nar d’n baas 

 
zonder beer waas dit neet gebeurd 

hadde geej dit neet gezeen 
haj ik dit neet gezagd 

hajje weej dit neet gedoan 
zonder deze nacht waas ‘t fiest neet doorgegoan 

 
we hebbe alles rustig oetgesproake 

ruzie met elkaar da’s ieuwig sund 
punt d’r achter, ni mier in goan stoake 

we hebbe elkaar ‘t beste wir gegund 
en als toen in ‘t begin,                                                                                                  

same wir wind in 
 

zonder beer waas dit neet gebeurd 

hadde geej dit neet gezeen 
haj ik dit neet gezagd 

hajje weej dit neet gedoan 



 

zonder deze nacht 

waas ‘t fiest neet doorgegoan 
 

stemme klinke zachtjes in ‘t duuster 

cowboylaarze galme op de stien 
‘t zien mien eige wurd woar ik nar luuster 

soms dan proat ik met meejzelf allien 
als ik alles wir vergeliek, in mien eige keuke kiek 

wet ik wier hoe ik zelf mot zien 
 

zonder beer waas dit neet gebeurd 
hadde geej dit neet gezeen 

haj ik dit neet gezagd 
hajje weej dit neet gedoan 

zonder deze nacht waas ‘t fiest neet doorgegoan 
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