
 
                      VROEGER                                               NU 
 
Vroeger was’t ‘n mooie tijd                                  Nu is er ‘n nieuwe tijd 
Jaren geleden; beter dan heden                             Die is veel beter; stukken completer 
Vroeger was’t ‘n mooie tijd                                  Nu is er  ‘n nieuwe tijd 
Die is verdwenen nu tot onze spijt                        en die van vroeger is weg, da’s ‘n feit 
 
In die goeie ouwe tijd                                           Nu is’t ‘n te gekke tijd 
Met blije mensen; zonder veel mensen                 Alles gaat sneller; flitsender, feller 
In die goeie ouwe tijd                                           Nu is’t ‘n te gekke tijd 
was er alleen maar teveredenheid                         Niemand gaat lopen, nee alleman rijdt 
 
Toen was’t pas ‘n fijne tijd                                   Nu is’t ‘n veel beet’re tijd 
Zonder die brommers,is er iets dommers              Drinken en feesten, leven als beesten 
Toen was’t pas ‘n fijne tijd                                   Nu is’t ‘n veel beet’re tijd 
Je  had als wandelaar volop respijt                       Helemaal een van vooruit met de geit 
 
Jammer van die ouwe tijd                                     Kousen stoppen in deze tijd 
Mannen bij vrouwen; moesten eerst trouwen        is niet meer nodig, g’heel overbodig 
Jammer van die ouwe tijd                                     Kousen stoppen in deze tijd 
En voor het huwelijk werd niet gevrijd                 dat is ‘n lachertje, ‘n rariteit 
 
‘tVrouwvolk in die ouwe tijd                                Kleren van de nieuwe tijd 
dat zat te breien, sokken spreien                           niet van die dikke om in te stikken 
‘tVrouwvolk in die ouwe tijd                                Kleren van de nieuwe tijd 
en wat ze maakten toen was kwaliteit                   daar wordt geen steek met de hand van gebreid 
 
‘tKapitaal in d’ouwe tijd                                      Creditcards in deze tijd 
Moesten we sparen, zuinig  bewaren                     helpen verspillen, al wat we willen 
‘tKapitaal in d’ouwe tijd                                       Creditcards in deze tijd 
sparen voor later met heel veel beleid                    brengen de banken miljoenen profijt 
 
A.O.W. in  d’ouwe tijd                                          ‘tIs O.K. in deze tijd 
dat moest nog komen, kon je van dromen              Veel vrije dagen, j’hoeft maar te vragen 
A.O.W. in d’ouwe tijd                                            tIs O K in deze tijd 
dat kwam pas na ‘n langdurige strijd                      Je krijgt betaald zelfs voor lamzakkigheid 
 
Burenhulp in d’ouwe tijd                                       D’ouwe en de nieuwe tijd 
was vanzelfsprekend, wer op gerekend                   hebben terdege hun voor en hun tegen 
Burenhulp in d’ouwe tijd                                        D’ouwe en de nieuwe tijd 
Je kon je zorgen bij anderen kwijt                          voeren tezamen naar de eeuwigheid 
 


