
 70. De Jantjes Medley 
 
 Draaien altijd maar draaien 
Ik hou veel van een verzetje, als dat maar komt op z'n tijd. 
Nou, ik vraag je, mens: Wat let je? Weg met de narigheid. 
Oh. Ik wil bij 't orgel gaan dansen, de kriebel zit mij in mijn bloed. 
Als het orgel gaat spelen kan niets mij meer schelen. 
Dan staan we in vuur en in gloed. 
Draaien, anders dan ga je gauw naar de haaien, eer je het weet. 
 
 Als je huilt ben je een stakker 
Ik begrijp niet dat er mensen zijn die treuren. 
Dat kan mij beslist niet gebeuren.  
Als het scheef gaat moet je niet liggen te zeuren. 
Nee, wat heb je daar nou an. Niet chag-ge-rijnen dan, want heus,  
daar krijg je dikke benen van. Niet zo zwaar, denk dan maar.  
Alles komt weer voor mekaar 
 
Als je huilt ben je een stakker. Ga dan effe voor de spiegel staan. 
En dan is 'ie voor de bakker, want je kijkt je malle faassie aan. 
Mens, dan schrik je van je eige. Je gezicht is groen en pimpelpaars. 
Lach jezelf dan uit en trek een lollig snuit,en lap de hele rommel aan je laars. 
 
Omdat ik zoveel van je hou. 
Je bent niet mooi, je bent geen knappe vrouw. 
Je nagels zijn voortdurend in de rouw.Toch wil ik van geen ander weten,  
omdat ik zoveel van je hou.Al ben je ook een beetje vreemd van ras. 
Toch ben ik danig met jou in m'n sas.'k Wil van een ander nooit iets weten,  
omdat ik zoveel van je hou. 
 
Wat verdriet, mooi ben je niet, vooral wanneer je kijft. 
Al ben 'k geen plaat, schoonheid vergaat, 
alleen de lelijkheid die blijft,  
daar moet je maar aan wennen  
Al zijn je kleren ook niet van satijn, 
en doe je niet mee aan de slanke lijn. 
Toch wil ik van geen ander weten,  
omdat ik zoveel van je hou. 
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 Wordt nooit verliefd 
Zodra ik 16 jaren werd heeft moeder mij gezegd; 
m'n kind, vertrouw dat manvolk niet die kerels zijn zo slecht. 
Ze maken alle meisies gek alleen voor tijdverdrijf. 
Ze hebben allemaal hetzelfde smoessie an der lijf. 
En hoe meer ik het bekijk, me moeder had gelijk. 
Word nooit verliefd, want dan ben je verloren. 
Je zeilt erin tot allebei je oren. 
Word nooit verliefd meiden wat ik zeg is waar: 
als je verliefd wordt dan ben je de sigaar. 
 

Dat zijn onze Jantjes 
Dat zijn onze Jantjes. Dat zijn onze Jantjes. 
Dat zijn de Jantjes met de braniekraag. 
De vrolijke buissies en stevige vuissies, 
dat zien de meiden allemaal even graag 
 
Er is geen Jan die niet op tijd een hassiebassie lust. 
Er is geen Jan die niet op tijd een aardig meissie kust. 
En zie je er wel eens één die voor een glaassie fosko zit. 
Dat zijn de nieuwerwetse, die laat je maar zwetsen, 
die doen niets anders dan kletsen zonder pit. 
Maar een reële toffe stoere Jan. 
Dat is een brok graniet, een echte man. 
 
Dat zijn onze Jantjes. Dat zijn onze Jantjes. 
Dat zijn de Jantjes met de braniekraag. 
De vrolijke buissies en stevige vuissies, 
dat zien de meiden allemaal even graag. 
 
  Nou, tabé dan 
Nou, tabé dan, ik groet je mijn mooi Amsterdam. 
De kap'tein staat al op de brug. 
Geef me nog een poot, aanstonds gaat de boot. 
Nou, tabé, ik kom over zes jaartjes terug. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


