
 
 
As ik ’n kanarie was dan noemden ze me Pietje, 
as ’t niet gevroren had, dan was ’t niet zo glad 
As je effen staan bleef dan zong ‘k voor jou ’n liedje, 
as ik Adam heette, liep ik in ’n vijgenblad. 
As mijn tante wieltjes had, dan was ze ’n kinderwagen, 
as ik niet te laat gekomen was, was ik op tijd. 
As ik alles weten zou, had ik niet veel te vragen 
as mijn fiets op slot gestaan had, was ik ‘m nou niet kwijt. 
 
As ik maar ‘ns rijk was, nou dan zou ik het wel weten, 
as ik maar ’ns knap was, dan wist ik het mijne wel. 
As ik maar ’ns mager was, wat zou ik dan veel eten, 
as ik maar ’n zakdoek had, had ik geen snottebel. 
As ik maar ‘ns ’n vogel was, dan hoefde ik niet te lopen, 
as mijn broer Marietje heette, was mijn broer, m’n zus. 
As mijn jas ’n rits had, zat ik niet met al die knopen,    
as ik maar niet dronk, werd ik nooit apelazarus.  
 
As ik niet zo rookte, hoefde ik nou niet te hoesten, 
as ik niet gevallen was, dan deed m’n knie geen zeer. 
As mijn Ford niet buiten stond, dan zou ie niet zo roesten,  
as mijn kat ’n koe was, kocht ik nooit geen melk meer. 
As ik maar geen likdoorns had, dan zou ik nou niet zo hinken, 
as ik niet getrouwd was, was ik nou nog vrijgezel. 
As ik maar in bad zou gaan, dan zou ik niet zo stinken, 
as ik niet gestruikeld was, had ik nog al m’n vel. 
 
As ik niet zo bibberde dan kon ik beter mikken,   
as ik iets geleerd had, was ik nou geen imbeciel.   
As ik niet zo bang was, zou ik niet voortdurend schrikken, 
as ik meer geluk had, was ik nou niet zo’n  schlemiel.   
As ik maar ‘ns Barney heette, kon ik ook goed darten,  
as ik niet m’n bril vergat, dan kon ik beter zien. 
As ik maar ’n accu had, zou ik mijn auto starten, 
as ik honderd euro had, kocht ik ’n mandolien. 
 
 


