Als je haar begint te grijzen kom je bij de club der wijzen
en dan moet er al wat water bij de wijn
Jij hoort met je zestig jaren, mooi al bij de middelbaren
ook al denk je nog ‘n jongeling te zijn
Je krijgt korting op de trein en op de tram
na je rendez-vous met vader Abraham
Want als je Abraham gezien hebt is de beste bout er af
En het rennen van zoeven wordt voortaan ‘n sukkeldraf
Als je zestig bent geworden ben je uitgeteld, passé
Ook al zou je anders willen je telt eigenlijk niet meer mee
Als je spieren protesteren, je van alles gaat mankeren
En de rimpels tel je voortaan per dozijn
Heb je lang niet meer dat felle en die loop van ‘n gazelle
maar ze krijgen jou zo makkelijk niet klein
want je krijgt tenslotte toch je AOW
ook al kom je daar vandaag de dag niet mee, Want als je …
Je krijgt last van eksterogen en je vel gaat uit aan’t drogen
In de krant lees je geen letter zonder bril
Je hoort niet meer bij de rappen, hebt ‘n hekel te gaan stappen
en je duikt al lang voor tienen op de til
Op de trap neem je de treden een voor een
en ‘n beetje plas daar loop je nou omheen. Want als je …
Zoveel worden er geen honderd, hier en daar een uitgezonderd
Dus je hebt de helft van je tegoed gehad
en je moet je alle dagen langzaam aan toch af gaan vragen:
Ben ik nog niet aan m’n eindstation zowat
Ook al denk je wel: de koek die kan niet op
op ‘n dag dan zegt ook jouw machientje: stop. Want als je …

Maar na zeventig of tachtig is het leven best nog prachtig
Denk maar dat dit lied ‘n beetje overdrijft
Die paar kwaaltjes die je kwellen zullen jou zo gauw niet vellen
en geloof maar dat je jong en jeugdig blijft
Ieder jaar wat je beleeft dat is ‘n feest
als je optimistisch blijft en blij van geest
Want als je Abraham gezien hebt, heb je nog ‘n hoop te goed
Heel veel mooie blije dagen, meer dan je wellicht vermoedt
Als je zestig bent geworden kun je nog veel jaren mee
Ondanks al die spookverhalen ben je lang nog niet passé

