
24. DRINKLIED

Koorbewerking: Jef TINEL (1885-1972)Oud-Nederlands volkslied

4. Buer man- tast het vro lijck- aen, doet ge lijck- ick
3. O het is geen no b' le- geest die voor sulck een

2. Dat men 't nu so vol weer schonck als het was eer
1. Dat men eens van drin cken- sprak, sou dat sijn so
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heb ge daen- en hiet het glaes je- wil le- kom- en
roe mer- vreest. Ons ou ders- o ver- hon derd- jaer die
ick het dronck waer no digh- want mijn med' ge zel- die

vreem den- saeck? Ik denck wel neen of 't so ge wil- want
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drinckt het leeg en keert het om.
maeck ten- sulck een geut wel klaer.

sou 't hem an ders- bel gen- wel.
al de gla sen- staen hier stil.
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