Pajottelieken
Hoor, deftige Pajotten, kom hier en zet je neer
en heb je wel je keel gesmeerd, zing dan een liedje mee,
blaas iets op je doedelzak of op een klarinet
en als we een mooi meisje zien, zingen we in duet.
Al zoveel honderd jaar worden wij hier geblameerd,
Ons Heer, zo wordt gezegd, is hier nog nooit gepasseerd.
Maar laat hen maar bluffen met hun geld en hun juwelen,
Ik zeg jullie maar dit: ze zijn allemaal jaloers.
Geef ons nog gauw een fles, want iedereen heeft dorst,
van Bellingen tot Affligem wordt onze dorst gelest.
Waar zou het leven beter zijn, waarheen zou je moeten gaan,
er is geen plekje beter, nergens, van hier tot aan de maan!
Als je hier met de fiets langs komt, geef dan maar goed katoen,
voor je op Kesterberg geraakt moet je heel erg je best doen.
De Congoberg, de Puttenberg of hoog op de Woestijn,
pas maar een beetje op want in de staart zit het venijn.
Maar als je daar dan boven staat en je kijkt eens rondom jou,
dan zie je al die heuveltjes, zo mooi als bij een vrouw.
Daar hoor je alleen de vogeltjes, daar is geen wild geraas
en op een mooi terras daar wacht je Linda van Den Haas.
Geef ons nog gauw een fles…
De dorpjes zijn hier rondgestrooid op goede, vaste grond,
het land wordt hier nog vet gemest met echte goede str…
De tarwe en de haver zijn hier van de beste kwaliteit,
van Bever tot in Strijtem even goed, dat is een feit.
Borchtlombeek, dat weet iedereen, daar zijn ze wat serieus,
ze drinken liever botermelk als krieklambiek of geuze.
Maar ’t is daar toch nog beter als in Ninove of Ternat,
want daarvan zegt toch iedereen, ’t zijn parochies van mijn gat.
Geef ons nog gauw een fles…
Als je wat je gerief hebt is het toch plezant,
want, kijk maar, de Pajotten hebben alles bij de hand.
Een strobrander, een hespendroger, Brabantse patat,
bordenlikker, klaverboer, we hebben ons part wel gehad.
Het is zo schoon in Bogaarden, in Wambeek en in Beert,
zelfs Lombeek is de moeite, ook al hebbe ze ’t niet breed.
In Vollezele, Tollembeek, Godveerdegem of Gooik
zou iedereen wel willen wonen, jij voorzeker ook.

Geef ons nog gauw een fles…
Het mooiste fruit, de fijnste kaas, natuurlijk ook de geuze,
het is hier allemaal van de allerbeste keuze.
Ons politiekers zijn misschien wat minder, dat kan zijn,
dat kan ons niet veel schelen, want dat is niet ons terrein.
De talen van ’t Pajottenland zijn vol melancholie,
het Oudenaaks of het Kokejaans, ’t is echte poëzie.
Het Galmaardens mag tegen het klassiek latijn gaan staan
en het Pamels is het mooist als het gezongen werd door Arjaan (Arjaun).
Geef ons nog gauw een fles…

