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Paulus

In een stad is er altijd wát!
In een stad is altijd wat te doen

Paulus en kinderen

In een stad is altijd zát te doen
Ja, je ziet wat in een stad
Want een stad heeft altijd wat
In een dorp is nooit een spat te doen
Je zit wat op je gat in ’t groen
En je hunkert naar de stad

Lars

Ach wat

Paulus

Naar de stad

Lars

Ach wat

Paulus

Naar de stad …

Lars

Ik ben in Vera Cruz geweest
In Boston en Dubrownik
In Malmö en Sebastopol - in Praag
En als ik iemand kende in die vreemde stad, dan boft' ik
Maar of ik dan plezier had, was de vraag …
Van Liverpool naar Rio naar Hawaï: …
Lawaai …
Lawaai …
Lawaai!

Paulus en kinderen

In een stad is er altijd wat
Een knal goed feest, een knokpartij
Ja, leven in de brouwerij
Je beleeft wat in een stad

Paulus

En een stad is elegant
Een stad is sjiek met zij en kant
Een stad komt altijd in de krant
Een stad is hip en tof

Lars

Welnee

Paulus

En of

Lars

Welnee

Paulus

En of!

Lars

Ik was in Santiago, in Parijs en in Athene
En duizend zijn de dingen die ik zag …
Maar 's avonds was ik toch na al die drukte weer alleen
En ging ik 's ochtends weg, zei niemand "dag"
Nantes, Riga - Brest, Hannover … Hamburg, Bonn
Beton …
Beton …
Beton!

Paulus en kinderen

In een stad is er altijd wat
In een stad is altijd zat te doen
In een dorp is nooit een spat te doen
Een stad heeft altijd wat

Paulus

Want een stad is up-to-date

Paulus en kinderen

Een dorp is net zo lang als breed
Een stad heeft hart en plenty keet

Lars

Je verbeeld je voor je 't weet

Paulus

Ach wat

Lars

Met je stad!

Paulus

Ach wat

Lars

Met je stad
De poes van juffrouw Voordewind
Heeft weer opnieuw acht jongen

Meisje

Die benne van de kat van de drogist

Lars

De koster is van narigheid uit 't galmgat gesprongen
Omdat hij zich bij 't amen had vergist
En daarachter komt een weg met meer verkeer

Lars en kinderen

Protesteer …
Protesteer …
Protesteer!

In een dorp is altijd wat
In een dorp is altijd wat te doen
Lars

Een stad is grauw met weinig groen

Kinderen

In het dorp woont heel de stad
En een dorp heeft altijd iets

Meisje

Een harmonie, geheel per fiets

Lars

Een ruzie helemaal om niets

Kind 1

Om een paard bij de pomp

Kind 2

Om een bankie bij de brink

Kind 3

Om een koe of een kalf

Kind 4

Of een heel paard half

Lars en kinderen

Een dorp heeft altijd wat

Paulus

En een dorp wordt een stad

