Ikke met de rikke
Tekst en muziek Gerard Vekeman

Weette da nog meinsen,
in de jaren 1930-1940
Moest nen boer
nog alles mee d’ hand doen
En ik als klein manneken,
Liepe daar mee meen rikke
En meen vouder mee zeen pikke.

„k Weet nog goed „k was nog
Moar tien of elf joar
„k Had nog gieënen board
En nog overal gieën hoar
En meen vouder zei,
Blijf vandoage ne kieër hier
Ge zee gruuët genoeg
En doe ons koe ne kieër noar de stier.

„k Moest van ‟s nuchtings vroeg
Tot ‟s ouvends op ons land
„k Moeste werken gelijk ‟n veirken,
„k Had veel wieëren op meen hand.
Ik was ‟s ouvends altijd
Zu geweldig moe
Lijk nen aaën hond,
„k Was zu ziek gelijk ‟n koe.

w‟Hadden thuis op stal
ne schuuënen gieëtenbuk
Zene koup die blonkt,
hij zat veel op zenen huk
w‟Hadden hem rap gekocht
nie te verre van Parijs
zene steirt was zwart
en rond zeen sterre was „t hé grijs.

Refrein:
Ikke mee de rikke
En meen voudere mee zeen pikke
En meen broere was den bindere
Want meen moedere was te dikke
En ikke mee de rikke
En meen voudere mee zeen pikke
En meen zustere was de rapste
Moar veel domere of „k ikke.

„k Kocht in Gent ne kieër
ne schuuëne vette stier
Veur nen degelijke prijs
tussen ne pot en ‟n pinte bier
Moar als hé zeen werk
den ieërste kieër moest doen
Had hé op zeen minst
wel nen halven dag vandoen.

(Gesproken)

w‟Hadden ‟t nie te brieëd,
Er was hieël veel veur te doen
En ik was moar vrij
Veur de messe of ‟t sermoen
‟s Zomers was dat altijd
Zu geweldig hieët
En tuuns liept ons ma
Zonder broek en zonder klieëd.

Meinsen toch wa was
da toch ne schuuënen tijd
„k Peis er nou nog op
mee ‟n hieël klein beetse spijt
Moest „k nog ne kieër
‟n hieël klein manneken zeen
Ook al es ‟t nog zu schuuëne,
moar „k zou gieën boerken
nie mieër willen zeen.

