Het wordt weer laache met Herman Berkien !
"De liedteksten van Herman Berkien"

Makker
Wanneer ik thuiskwam zat-ie altijd op me te wachten voor t raam
als ik m riep was-ie blij dan hoorde hij z n naam.
Kwam de gang, in heel uitbundig en dan sprong-ie op me af
hij begroette met een kwispel en een honds-eenvoudig waf .
Met z n staart sloeg-ie uitbundig, uitgelaten om zich heen
of-ie zegge wou: ik ben er ook, je bent hier niet alleen .
Met pantoffels en z n bal en ook dagelijks de krant.....
en dan lag-ie weer tevreden in z n mand.
Refrein:

Op heel de wereld in elke straat
is er zo n kanjer, dat is je maat
of-ie nou Rex heet, Boris of Snoet
ja, deze makker maakt n heleboel goed

Met vakantie ging-ie altijd als een maatje met me mee
naar de bossen; in de bergen, samen zwemmen in de zee.
Ja, hij rende en hij dolde uitgelaten voor me uit
n ouwe sok, n plastic kluif, was z n dagelijkse buit.
Hij sliep bij me op de bank, dan lag-ie dicht tegen me aan
op de kast heb ik z n foto en dan zie-k hem weer gaan
Want een vriend zoals hij nee die krijg ik toch niet meer,
Maar die foto, doet nog steeds een beetje zeer.
Refein
Op een dag zat-ie niet op me te wachten voor het raam
geen reactie, geen geblaf bij t noemen van zijn naam.
Geen gesnuffel en geen lik, zoals-ie anders altijd doet
t Was stil, veel te rustig, k dacht nee dat is niet goed
K Ging naar binnen ongerust, liep zachtjes naar z n mand
Makker riep ik, hoorde niets werd door tranen overmand.
Ik zag m stil, heel tevreden tot t einde trouw geweest,
Hij was mijn makker echt een kanjer van n beest.
Refrein:
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