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Cato

Dames! Val áán!
Vluchten zal niet gaan!
Het tijdperk van de vrouw breekt eindelijk aan

Dames

Heft de plu en staakt het schuren
Breek de vatenkwast in twee
Pak je jas - en bel bij alle buren
Neem je zuster bij de hand en trek 'r mee
De verdrukking mag niet langer duren!

Cato

Maak een eind aan de regering van de man

Dames

Koop een pijp, kauw tabak
Draag een broek, leer een vak
Want een man is niet de enige, die wat kan

Geesje

Weg de man

Allen

Heft de plu en staakt het schuren!
Jaag de man - in het behang

Cato

Doe je schort af, gooi 'm in het vuur en
Pleeg een bankroof met de dames van de zang!

Kinderen

Haha

Clara

Schrijf je naam met modder op de muren

Dames

Maak een einde aan de sleur en aan de dwang!
Luister niet naar wat ie zegt
Speel de baas en niet de knecht
Want het oproer is van nu af aan de gang

Geesje

Aan de gang

Cato

Verenigt u

Kinderen

Verenigt u
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Meisje 1

Heft de plu en dóór het vuur en
Zet een streep door Piet en Klaas

Meisje 2

Laat je broertje maar eens voor 'n boodschap sturen

Meisje 3

Laat je vader maar 's gaan voor ham en kaas

Allen

De verdrukking zal niet langer duren
Maak een einde aan die eeuwenlange dwang

Meisje 1

Jaag die jongetjes van de wip

Meisje 2

Torenhaan wordt torenkip

Kinderen

Want het oproer is van nu af aan de gang

Geesje

Aan de gang
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Verenigt u
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heeft veel te weinig babbels
is al het gezanik zat
wil kletsen met 'r buren
wil uren in het bad

Mesije 1

Pak de voetbal van je broertje en z'n kicksen

Meisje 2

Laat ie zelf maar met de poppen en 't servies

Allen

Want de aap is uit de mouw

Cato

Nummer een wordt nou de vrouw

Allen

Ook al weten we 't verder niet precies

Geesje

Niet precies

Cato

Heft de plu! Hoog voor de buis
Want dan zien ze 't allemaal thuis

Kinderen

Ook al weten we het verder niet precies

