NYE TIDER - ÅBNINGSNUMMER
Medvirkende:
Lisbet Dahl.
Ulf Pilgaard.
Niels Ellegaard.
Carsten Svendsen.
Mille Lehfeldt.
Her i Cirkusrevy’n
skal der til at ændres syn.
For de kommende generationer
kommer der forandringer på menu’n.
Sådan er det når tiden den går
hvilket den gør, hver dag, år efter år.
Når der så bliver skrevet nog’d nyt
på livets blanke og slidte sider
Så er det bare fordi, vi går imod
nye tider.
Nye tider
Hvad ind’holder det? Er det nog’d vi gider?
Nye tider
Ka’ man læse om det ind’ på hjemmesider?
Vi har mærket tiden gå
hørt at uret det ka’ slå
vi har osse’ kunne stresse
over alt det vi sku nå.
Og når livet stanger tænder
eller kradser eller bider
vil man gerne ha’ det ender
med de lyse nye tider
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Det’ egentlig svært at vid’
hvornår der starter en ny tid
Er det nog’d man bare ved
eller får man en besked?
kan man mærke det i luften?
eller sanse det med duften?
Er det noget gud fortæller
når den gamle tid forælder?
Nye tider
find’s det osse’ hos Jehovas vidner?
Nye tider
Er det med eller ud’n pesticider?
Vi har ikke noget svar
hvis I har så sig det bar’?
det’ lige før vi lider
hvad og hvornår er nye tider?
Er det vintertid
der skifter hen
til sommertidens
lune vind?
Er det kærlighed
der vinder frem
famil’ebesøg
en sjælden gang?
Er det dejlig mad
på en dårlig dag?
et lækkert bad
mæ’ velbehag?
Er det chokolad’
og erotik?
en crazy party
med popmusik?
Måske handler det om os som individer
hvornår vi mener det er helt nye tider.
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(Musikken dæmper sig.)
Carsten: Er der nogen, der har nogle ideer, for hvornår nye tider begynder?
Mille: For så vil vi altså meget, meget gerne vide det.
Niels: Men undskyld, har vi overhoved tid til at finde ud af det nu?
Lisbet: Det ved jeg sgu ikke, jeg har helt mistet tidsfornemmelsen.
Carsten: Arg… Er det ikke lige tids nok?
(Griner.)
Ulf: Lad os bare være ærlige og sige, at vi ikke rigtigt ved hvad “nye tider” indebærer.
Mille: Ja, den tid - den sorg.
Lisbet: Lad os istedet koncentrere os om nutiden.
(Musik starter til sang.)
Nye tider
kommer først når livet det går vider’
Nye tider
hva’ mæ’ tiden som vi nu besidder
Der’ en fortid
Der’ en fremtid
vi ka’ osse li’ vor samtid
og lev’ i det der sker
lige nu og lige her
For tiden går derudaf
ja, med fart som en raket
så vi vil slå et slag
for at stoppe tiden lidt
tag det roligt, vær i nuet
det er noget du ska’ ku’
så nyd nu tiden med os - lige nu!
Skrevet af: Andreas Hermansen.
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