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Augustus Alleen een jongen wil naar zee 

  Een meisje breit of stampt puree 

Jongen  Of ze verkoopt bij V& D 

Jongens Maar heeft van varen geen idee 

Aagje  O ja? 

Augustus Nee! 

Jongen  Een meisje typt 

  Een meisje kapt 

Augustus Een meisje dweilt 

  Een meisje stapt 

  Maar naar een modeatelier 

  Daar dweept een jongen weer niet mee 

Jongens Want jongens willen op het ruime sop 

  Jongens willen yo-ho en een vat met rum 

  Meisjes wassen af en ruimen op 

Jongen  Meisjes plukken kip 

Jongen  Meisjes koken pap 

Augustus Meisjes doen de keldertrap 

Allen  Vat je 'm 

  Vat je 'm 

Augustus Alleen een jongen wil naar zee 

  Een jongen weet waarom het gaat 

  Een jongen weet waarvoor ie staat 

  Een jongen weet met stormen raad 



Aagje  Ja, ja! 

Augustus Ja! 

  Wat brengt een meisje daarvoor mee 

  Nee, laat haar thuis braaf bij de vaat 

  Ze klopt, ze zuigt, ze bakt, ze praat 

Jongen  En post de voetbalpool te laat 

Allen  Want jongens willen op het ruime sop 

  Jongens willen yo-ho en een vat met rum 

  Meisjes wassen af en ruimen op 

Jongen  Meisjes plukken kip 

Jongen  Meisjes koken pap 

Augustus Meisjes doen de keldertrap 

Allen  Vat je 'm 

  Vat je 'm 

  Alleen een jongen wil naar zee 

Augustus Een meisje wacht op een matroos 

  Die uit Shanghai komt met cadeaus 

Aagje  Nou, je vergeet het meisje Loos 

Augustus Wat? 

Aagje  Ja! 

Augustus Ze wordt cheffin of stewardess 

Jongen  Ze leert voor handwerklerares 

Augustus Ze trouwt en wordt een barones 

  En dat is ook leuk voor een poos 

Allen  Maar jongens willen op het ruime sop 

  Jongens willen yo-ho en een vat met rum 

  Meisjes wassen af en ruimen op 

Jongen  Meisjes plukken kip 

Jongen  Meisjes koken pap 

Augustus Meisjes doen de keldertrap 

Allen  Vat je 'm 

  Vat je 'm 

Allen  Alleen een jongen hoort op zee 

Augustus Een vrouw hoort thuis bij de TV 



Allen  Met verse koekjes bij de thee 

Augustus Ga in de ligstoel bij Dek II 

Aagje  Oh nee! 

Augustus Ja! 

Allen  Dit is voor ons het ruime sop 

  Een brede borst 

  Een bruine kop 

Augustus Ga naar je hut 

  En ruim wat op 

Allen  Hier tellen meisjes niet meer mee 

  Want jongens willen op het ruime sop 

  Jongens willen yo-ho en een vat met rum 

  Meisjes wassen af en ruimen op 

Jongen  Meisjes plukken kip 

Jongen  Meisjes koken pap 

Augustus Meisjes doen de keldertrap 

Allen  Vat je 'm 

  Vat je 'm 

Aagje  Kom mee, ingebeelde kwasten 

Meisje  Gisteren hing je nog over de reling 

Augustus Alleen een jongen hoort op zee 

Meisje  Je kunt niet eens reddend zwemmen 


