
 
Brave stad aan de majjem 

 
Vers 1 : 

einen blik op de majjem , ‘k hang op de maasbrök 
allein met veer wachters,die lölle mich van de zök 

kallem aan struimp de majjem, weg in ein schemerig leech 
en neemp dan dezen daag maar met zich mei, dae zienen dreij weer neet kreeg 

wuürt det morge ’t zelfde, gewoën van veuraaf aan 
ik meus dinke beej michzelf, det kan neet waor zien det môddert maar aan 

brave stad aan de majjem, dich geis noow op de schöp 
nieje wind dae bluüs de spruutjeslôch,  oèt al die duffe köp 

 
Refrein: 

Venlo, laot ‘t  broèze aan de majjem 
kappe met dae sleur 

kôm weej gaon d’r veur 
wao ’t zich höf  van de  venlove aan de majjem 

d’es de niejen trent, bol van temprament 
 

Vers 2 : 
einen blik op de majjem , met braojend bloët op ’t strand 

d’n boelevaar dao struime pieke haer, de’s gen schand 
druim in hoëgere sfeere, zweef op en neer 

preuf heej waat cultuur is, de kuns van Q veer 
brave stad aan de majjem, waat waor is is waor 

de have laevend van de sjieke buüt , in ein niej dekaor 
dus gen gennäöl miër en bin content , heej …môsse  zien 

speult de majjem dan zien eige melodie, huurse dit meschien 
 

Refrein: 
Venlo, laot ‘t  broèze aan de majjem 

kappe met dae sleur 
kôm weej gaon d’r veur 

wao ’t zich höf  van de  venlove aan de majjem 
d’es de niejen trent, bol van temprament 

 
Vers 3 : 

einen blik op de majjem, met zien rimpeligheid 
dan huur ik ,’t ritme van idderen daag, det gen golf euversleit 

struine langs ’t water, de stad die spegelt zich 
kom waer ens wakker brave stad en noow tuin dien, waor gezich 

waat gister nog vraemp waas, det is vandaag al gewoën 
de niejen tièd is aan de beurt, en dae velt neet oèt de toën 

de lôch zit vol veurjaor, uig ’t kets um ôs haer 
det mak zelfs de grutste optimis, van eine zeiveraer 

 
(CD:”Projec Zurtitrie”) 


