Wij zijn al bijeen
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Wij zijn al bij - een al goe ka - dul-le- tjes, al goe ka -
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dul-len, tjes, groot en kleen.

Zou me nie meu-gen een pint-
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je drin-ken, zon-der daar - om een dronk-aard te zijn.

zijn.

D. C. al FINE

Wij zijn al bijeen,
al goe kadulletjes, al goe kadullen,
Wij zijn al bijeen,
al goe kadulletjes groot en kleen.
1 Zou me nie meugen een pintje drinken,
zonder daarom een dronkaard te zijn? :|
Wij zijn al bijeen ...
2 Zou me nie meugen een kusje geven,
zonder daarom een deugniet te zijn? :|
Wij zijn al bijeen ...
3 Zou me nie meugen een visje eten,
zonder daarom een snoeper te zijn? :|
Wij zijn al bijeen,
al goe kadulletjes, al goe kadullen,
Wij zijn al bijeen,
al goe kadulletjes groot en kleen.
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Wij zijn al bijeen
Refrain
Wij zijn al bijeen,
al goe kadulletjes (dim.),
al goe kadullen,
Wij zijn al bijeen,
al goe kadulletjes
groot en kleen.

Kehrreim
Wir sind alle beisammen,
(wir) fröhlichen Kerle alle,
(wir) fröhlichen Kerle alle,
wir sind alle beisammen,
(wir) fröhlichen Kerle alle,
groß und klein.

1
Zou me nie meugen

Sollten wir nicht dürfen

een pintje drinken,

ein Gläschen (Bier) trinken,

zonder daarom

ohne darum

een dronkaard te zijn?

ein Trinker zu sein?

2
Zou me nie meugen

Sollten wir nicht dürfen

een kusje geven,

ein Küßchen geben,

zonder daarom

ohne deswegen

een deugniet te zijn?

ein Schlingel zu sein?

3
Zou me nie meugen

Sollten wir nicht dürfen

een visje (dim.) eten,

einen Fisch essen,

zonder daarom

ohne deswegen

een snoeper te zijn?

ein Nascher zu sein?
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