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Beste Neos Zemst-leden.
In mei leggen alle vogeltjes een ei en misschien kunnen wij, ook dan, onze activiteiten
terug veilig opstarten en elkaar terug zien.
Voor de laatste keer onze focus op onze levenscyclus.
Deze maand een parodie over ons leven eenmaal 75.
Geniet ten volle van deze parodie en hou de moed er in en hopelijk nu tot snel.

75 JAAR - BIJ DEN DOKTOOR
Die bruistabletten smaken slecht.
Een briefke voor het werk, moet niet.

75 JAAR GOEDE RAAD
Profiteer ervan zolang het gaat.
Geef uw geld aan om het even wat.
Want als ze u toch komen halen.
In den hemel moet ge ni betalen.

Hoeveel keer die pillekes?
Die andere pillekes hielpen niet.
Dat doet nog altijd zeer.
Als het weer verandert voel ik het goe.
Ik heb da links,
maar het begint ook rechts.
Ons va had dat ook.
Wa zegt ge?
Zou het wit-gele kruis ni moeten komen smeren
want ik kan daar ni aan.
Vroeger wist ik nog niet dat ik da had.
Als ik mijn arm ophef dan trekt da hier.
Da ziet rood en dan wil ik krabben.
‘s Morgens moet ik eerst 5 minuten gaan zitten.
Zou da nog genezen?
Hoelang die plaaster?
Wanneer moet ik terug komen?
Trekt ge daarvan terug?
Ik had het nog gezegd, maar het was te laat.
Als ik mij rek…
Bukken gaat maar rechtkomen.

75 JAAR - NI MEER BIJ DEN DOKTOOR
Soms weet ik het beter als hij.
Als dane paast dak da nog verder neem.
Alst ni betert, ga ik na nen andere.
Na hijtem wa voorgeschreven.
Wa dak na allemaal moe doen.
Da verband is zo erg aangespannen.
Ike da ni meer eten, da ziede van hier.
Hij hijget goe te zegge.

Toon Hermans

75 JAREN OUD, MAAR NOG NIET KOUD.
Ons haar, het wordt steeds minder.
Ons tanden, slechts 1 hier en 1 ginder.
Na verloop van tijd geraakt ge meer en meer kwijt.
Op het einde is er niet meer te kiezen, er is niets meer te verliezen.

Wij gaan naar de tachtig, is dat niet prachtig.
Ik zie het al geschreven, of waren we toch maar 75 gebleven.
Want tachtig beste allemaal, zijn 3 nullen in totaal.

Niemand die nog naar mij luistert, alleen de kuisvrouw… haar uren lopen.
¾ Eeuw zijn gepasseerd en veel hebben we dus geleerd.
En nu al die wijsheid opgedaan moeten wij stilaan uit het leven gaan.
Nu we het eindelijk weten, mogen we de boel hier vergeten.
Nu we eindelijk wijs zijn, is ze uit onze termijn.
Adieu dus ik ga naar de hemel of hel, waar ik beland, ik zie het wel.

RESTANT VAN HOEVE IN BOS VAN AA

Vroeger was alles lichter, IK OOK.
Vroeger was alles beter, IK OOK.
Vroeger was alles schoner, IK OOK.
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