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1. We varen al zo lang op zee.      Allee courage viva 
Water en wind en soms een meeuw.      Allee courage viva 
We kennen de smaak van bier niet meer,      (Deinend zingen) 
Ons keel die doet van dorst zo zeer.      Allee courage viva, hee courage viva 

2. In Antwerps haven leggen wij aan.      Allee courage viva  
      Daar zijn we naar de kroeg gegaan.      Allee  courage viva 
     In de tapperij van Rosse Katrien,                  (Deinend zingen) 

Daar dronken we een pint of tien.      Allee courage viva, hee courage viva 
3. Het bier was goed, het bier was koel;      Allee  courage viva 
     Het liep zo lekker door m'n smoel.   Allee courage viva 

We zopen tot de middernacht,                      (Deinend zingen) 
Toen kregen wij een goe gedacht.       Allee courage viva, hee courage viva 

4. We zochten een lief, we vonden er drei    Allee  courage viva 
     Eentje op schoot, twee aan ons zij.       Allee  courage viva                                                        

Wat die toen dee-en, dat was zo kras            (Deinend zingen) 
Ik dacht da 'k in de hemel was.      Allee courage viva, hee courage viva 

5. Toen naar de tatoueur gegaan.      Allee courage viva 
Nu kun je op ons borst zien staan      Allee courage viva 
Een anker in rood, een anker in blauw,         (Deinend zingen) 
En daaronder een blote vrouw.      Allee courage viva, hee courage viva 

6. Ons centen zijn we allemaal kwijt.      Allee courage viva 
Dat gaat zo als ge dorstig zijt.      Allee courage viva 
Maar daarvoor hebben we geen schagrein,      (Deinend zingen) 
Het moest nu eenmaal maar zo zijn.     Allee courage viva, hee courage viva 

7. We zijn nu al weer t'rug op zee.     Allee  courage viva 
Water en wind en soms een meeuw.     Allee  courage viva 
De smaak van bier en 't lief vaart mee,            (Deinend zingen) 
Ons geld bleef in de staminee.     Allee courage viva, hee courage viva 

 
     Extra:      Hee courage viva.       (langzaam zingen) 
 
  Denk om de gekleurden teksten 
   
  Rood -----swingend zingen 
  Blauw---- sneller zingen 
  Bruin----- langzamer zingen 


