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DE WERELD VERGAAT 

Vrienden 't is tijd om. ~ pakske te maken 
doet ~aar uw potten en ·pann~kes bijeen 
trach.t als ge kunt nog \!tat vreugde te maken 
v.reugd en verdriet springen 't langst op de been 
't aards firmament begint reeds te verdoven 
't schijnt ~at de zon en de maan ons verlaat 
niemand verplicht ik toch mij te geloven 
maar ·~ is de roep dat de wereld vergaat 

refr.: dat ie vergaat, d:at ie vergaat 
dat de wereld vergaat 
dat ie vergaat, dat :ie verga.at 
dat. de weréld vergaat 

Ginder in 't veld staat een kerncentrale 
kWeekt men a·toom in e·en trommel van lood 
komt er een scheurke., een lek in die trommel 
~s wijd d •·tJ. omtrek op. sterven na dood 
kernen~rgie, ~aaraan valt te verdienen 
en als het om poen g~at dan heb~en ze ha4st 
' t: zal d.ie meneren ·een. zorg. zijn als dal ijk 
om d.ie p~ar é.enten dè ~ereld vergaat 

Waa-rtoe nog· g~ed· .ons. te wassen en scheren 
waa·rtoe no.g goed een. schoon hemd. aan te· doen 
laat ons maar drinken en laat ons maar smêren 
laat 01/Ul maar g~ns ons . f.ortuintl.~ opdoen 
toe Jan, g.ij uioet. e~ wat kiekens gaan. halen 
kiekens toch · IQp~n er genoeg op de straat 
het is onnodig. er voor te betalen 
aangezien dat toch de wereld vergaat 

Maar als ik zie hoe· plezant wij net maken 
ben ik van zins om er iets . aàn te do~n 
laat ons het vette det: aard niet ontn~~ 
door die meneren, die .zuchten naar poen 
kom, laat ons efkes ~et feest onderbreken 
·voordat. d~ kwaaiigheid ons weer vet-laat 
met atletnaal kunnen Wij het verbinderen 
dát dè%e prachtige wereld ver:gaat 
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