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1. We zijn zo in de haven……de schepen liggen aan  

De vloot komt thuisgevaren…..hoe zou het met de vrouwen gaan 
De vrouwen komen kijken……is hij er ook nog bij 
En dan gaan we lekker stappen…. gaan we heerlijk uit ons bol 
Even weg van alle zorgen en we zingen…. LEVE DE LOL. 

  
Refrein  

C’est la vie.....de mannen zijn weer binnen                                                   
En gaan nu fijn hun vrouwtje thuis beminnen Falderie 
C’est la vie.....ik heb er lang van liggen dromen                                                  
dat ik snel weer terug zou komen Falderie                                                            
C’est la vie.....je moet genieten van het leven                                                   
want het duurt toch maar heel even Falderie                                                      
C’est la vie .....ach ja zo is het zeemansleven                                                   
straks dan zijn we weer verdwenen Falderie 

 
2. Ze staan weer op de kade.....de mannen gaan naar zee 

Ze moeten weer gaan varen.....de vrouwen gaan niet mee 
Ze roepen naar hun mannen.....komt gauw behouden weer                          
Want dan gaan we lekker stappen…. gaan we heerlijk uit ons bol                           
Dan weer weg van alle zorgen en we zingen…. LEVE DE LOL.  

  
Refrein  
 

C’est la vie.....jala la la la la la la la la la 
C’est la vie.....jala la la la la la la la la la 
C’est la vie… je moet genieten van het leven 
want het duurt toch maar heel even Falderie 
C’est la vie …… ach ja zo is het zeemansleven  
straks dan zijn we weer verdwenen Falderie 

 
Hier gaan we verhogen  
 

C’est la vie.....jala la la la la la la la la la 
C’est la vie.....jala la la la la la la la la la 
C’est la vie… je moet genieten van het leven 
want het duurt toch maar heel even Falderie 
C’est la vie …… ach ja zo is het zeemansleven  
straks dan zijn we weer verdwenen Falderie 

 
   


