
  
"De liedteksten van Herman Berkien"  

Leedvermaak

  
Moet je horen wat me laatst is overkomen ik ging wat eten in een keurig restaurant 
daar zat een heer die had een hap te heet genomen en z'n verhemelte en tong totaal 
verbrand 
een kennis van me zast een kouwe kip te kluiven toen schoot een botje bij hem in 't 
verkeerde gat 
hij werd heel paars en blauw wat zaten wet te gnuiven 
we hadden voor die dag ons portie ruim gehad  

...... en genoten wat we hebben en gelachen dat er is  

Dat was te gek zeg, nu een week of vier geleden de glazenwasser  
deed de ramen van de flat 
't schijnt dat hij toen van de richel is gegleden, van twaalf hoog, 
dat was weer even dikke pret 
Vaste prik voor ons de auto-race in Zandvoort 
met schroeiend rubber en benzine op de baan 
als zo'n bolide zich dan brandend door 't hek boort 
zie je coureurs als fakkels in de schuimblus staan.  

...... en genoten wat we hebben en gelachen dat er is  

Daarom zal juist het circus altijd blijven boeien  
vooral 't trapezenummer met de vrije val 
wanneer ze boven in de nok hangen te stoeien en  
naar beneden lazeren met trompetgeschal 
Ook heel vermakelijk is de kooi met wilde beesten 
als de dompteur z'n hoofd dan blij de bek insteekt 
wanneer die leeuw dan hapt dan genieten wij het meeste 
of als eenluipaard gulzig van een arm vreet  

...... en genoten wat we hebben en gelachen dat er is  

Ook ijzersterk de anekdote van de buurman  
die was zo handig en deed alle klusjes zelf 
een nieuw plafond, een aanrecht, gasslang of elektra 
het licht viel uit, het was 's avonds om een uur of elf 
toen zei die kijk, ik heb hier de rood en blauwe draden 
dan doe je zus en even zo en brandt die lamp 
niet an de stekker knoeien want dan maakt-ie aarde 
hij kreeg een mooie rooievlek en is verlamd  

...... en genoten wat we hebben en gelachen dat er is 

   
Het wordt weer laache met Herman Berkien ! 

 



   
Watersnood in midden-India of Peru een flinke aarschok gaat er ook altijd wel in 
een super-vliegramp en mevrouw, meneer wat dacht u 
zo'n hoge wolkenkrabber, stort-ie nooit es in? 
Een harde boks-match is ook lang niet te versmaden 
een tour-de-France-valpartij geheel in kleur 
de beste sponsor is nog steed markies De Sade 
't groot publiek dus jij en ik als donateur  


