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Paulus en Augustus De jongetjes van vroeger 

Dat klinkt misschien wat cru 

Die waren echt veel flinker 

Dan de jongetjes van nu 

Wij konden meer verduren 

En hadden veel meer kracht 

Dan al die slappe jochies 

Van het huidige geslacht  

Dan al die slappe jochies 

Van het huidige geslacht 

Paulus   Wij hebben eens in '28 

Augustus  Nee, het was in '30 

Paulus Nou goed, maar dat is niet van veel belang 

We hebben dus in '30 

De Elfstedentocht gereden 

Augustus  En jullie weten wel, die tocht is lang 

Paulus   Ik was toen nog pas 10 

Augustus  En ik was 11 

Kinderen  Niet te geloven 

Augustus  Ja, iedereen zag ons vol bewondering gaan 

Paulus en Augustus En ondanks kou en tegenwind 

Door opgejaagde sneeuw verblind 

Kwamen wij toch met de allereerste aan 

De jongetjes van vroeger 

Dat klinkt misschien wat cru 



Die waren echt veel flinker 

Dan de jongetjes van nu 

Wij konden meer verduren 

En hadden veel meer kracht 

Dan al die slappe jochies 

Van het huidige geslacht  

Dan al die slappe jochies 

Van het huidige geslacht 

Paulus En denk nog es aan '32 

Midden in de zomer 

Augustus  Wij debuteerden in de Tour de France 

Paulus Wij waren op ons fietsje 

Tussen al die grote renners 

En zonder dat wij doopten 

Heel wat mans 

Ik was toen nog pas 12 

Augustus  En ik was 13 

Kinderen  Oh, geweldig 

Augustus  En ieder dacht als dat maar goed zal gaan 

Paulus Maar in de klim of op het plat 

Geen renner die zo'n snelheid had 

Paulus en Augustus En wie kwam in Parijs als eerste aan? 

Kinderen De jongetjes van vroeger 

Dat klinkt misschien wat cru 

Die hadden meer verbeelding 

Dan de jongetjes van nu 

Ze hadden, da's wel zeker 

Een reuze fantasie 

't Waren slappe jochies 

Maar ze hadden praats voor drie 

't Waren slappe jochies 

Maar ze hadden praats voor drie 

Paulus en Augustus Lalalalalalalalala 

Kinderen Lalalalalalalalala 


