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"De liedteksten van Herman Berkien"  

Ome Piet

  

Ome Piet kwam gister heel ellendig bij ons 
Hij zag lijkbleek en keek met ogen zeer verwart 
Hou me tegen zeg-tie voordat ik er inplons 
Ik maak een eind d r an ik ben t nou goed zat 
We zeie ome Piet ga nou s effe zitte 
Vertel s knul wat is er met je aan de hand 
Hij zegt met mij niksmaar met Sjaan is niet meer te leven 
Als t zo doorgaat maak ik mezelf van kant  

Hij nam een stoel en ging toen zitte te vertelle 
dat tante Sjaan is lid gewordenvan een groep 
ze gaat dan zasterdagh de stad in met2 bellen 
en staat bij C&A te zingen op de hoek 
ze heeft zich aangesloten bij een vreemde sekte 
van kale mannen slechts gewikkeld in een doek 
ze deed ook joga tot za daar een spier verrekte 
en verder zit zestil te lezen in een boek  

t bengint al smorgens als ze amper uit d r bed is 
ze maakt met tandpasta een streepje op d r neus 
dan zegt ze kijk die streep die is voor ons simbolisch 
je bent belazerd zeg, geloof je dat nou heus 
m n dikke trui die heeft ze uit zitten te halen 
en van de wol daar breit ze witte petjes van 
zeis zo zorgzaam als een moeder voore die kale 
maar ze verslonst je ome Piet d r eige man  

We zeie ome Piet ga nou s met d r praten 
en maak geenbonje daarbereik je toch niks mee 
Hij zegt zo is het maar zo ken ik het niet late 
want anders gaan ik me verhange in de plee 
dat is nou al met al een week of zes geleden 
we hebben al die tijd al niks mere van m gehoord 
totdat we zaterdag de stadsinkopen deden 
daar liep zo n goepje van t hoogste woord 
we zeien eerst, niet waar dat ken m toch niet wezen 
nee dat bestaat niet niet daar voor kennen we m te goed 
maar dichterbij wie stond daar vredesduif te wezen 
t was ons eige ome Piet t gaat m goed 
t gaat m goed, t gaat m goed.  

   
Het wordt weer laache met Herman Berkien ! 

 


