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“ALLES IS LEEFDE” 
 
Met liefde presenteer ik u dit boekje vol gedachten, 
herinneringen en fantasieën in de taal van mijn denken 
en dromen: het Limburgs dialect.  
Laat u betoveren door de liefde, het kleine geluk en de 
verfijnde haiku. 
 
De titel van het eerste gedeelte, “Alles is leefde”, 
spreekt voor zich. Het tweede deel, “Klein gelök”, vertelt 
over van alles, wat het leven de moeite waard maakt.  
In het derde en laatste gedeelte – als enige in het 
Nederlands - vindt u van elk seizoen enkele 
sfeerimpressies, spelend met de Japanse dichtvorm 
haiku. De bundel is kleurrijk geïllustreerd, grotendeels 
met eigen foto’s. 
 
Hopelijk mag ik u tijdens het lezen af en toe raken, met 
woorden, of  met wat er tussen de regels door te voelen 
en te begrijpen valt. Wanneer u dit boekje als geschenk 
heeft ontvangen, wordt hopelijk het gewenste effect 
ermee bereikt. 
 
Een liefdevolle groet, 
Lisa Naus  
 
 
Bedankt Luc en alle anderen die me op weg hierheen 
hebben geholpen, op welke manier dan ook! 
 



 
 

 



 
 

 

DET IS LEEFDE 
 
 
Emes dae zo mer dien appelesienke sjèlt 
en van gein danke heure wilt: 
det is leefde. 
 
Emes dae dich ónverwachs aeve belt 
ouch es d’r neet väöl te vertèlle vèlt: 
det is leefde. 
 
Emes dae zaet des se ’t good höbs gedaon 
óndanks de foute die se höbs begaon: 
det is leefde. 
 
Emes dae zuut es ’t aeve neet geit 
dae ouch biej probleme naeve dich sjteit: 
det is leefde. 
 
Leefde haet nieks mit ‘höbbe’ te make 
mer mit wie se emes in ’t hert wèts te rake 
aeve get aandach, dae erm óm dich haer 
det wilt idderein toch gaer? 
 
  



 
 

 
 
 

RULE 
 
Wie ich einmaol van dien leefde haaj gepreuf 
dach ich: ‘hiej kèn ich mit laeve’. 
 
Doe goofs mich heel dien hert 
in ruul daoveur höb ich dich  
det van mich gegaeve. 
 
Van rule kump hule, waert dökker gezag 
Ich dink dao ’t mient van, en lach … 
  



 
 

 
 

VERLAORE     
 
Es ich in dien ouge kiek, bön ich verlaore 
frunsele of gries haore zeen ich neet 
d’r besjteit gèn vreuger, sjtrakkes of later 
allein mer doe en noe. 
 
Leefde is ’ne heel angere werreld 
los van d’n toemel óm ós haer …  
 
Laot mich verdrinke in dien ouge 
laot mich vergaete alle angs, pien en verdreet 
alles moge ze mich numme, 
mer dich neet, 
nae, dich neet.  




