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wel  niet  als  hij   tussen  ons  bedaard  verzet   jouw  geestdrif  ziet.
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I)E   RODE   VI,AG

"Doe  die  vlag  wog,   rood  werkt  averechtg.
Vouw   'm  keurig  in  de  plooi   en  berg   `m  op.
Al8   j'er  toch  mee  over  straat  wilt:   bleak   'm  eerst,
bleek   `m  rose  en  borduur  er  bloemen  op.

Wij   zijn  voor  jouw  komunisme,   near  pas  op   !
Door  jouw  vlag  werkt  onze  demon8tratie  Diet,
want  wet  denkt  de  burgerman  wol  niet  ale  hij
tu8sen  ons  bedaard  verzet  jouw  gee8tdrift   ziet  ?"

Kamemden,   met   de  vlag  boven  jo  bed,
die  vlug  onder   't  matras  wordt  weggestopt,
ale  je  schoormoeder  logeert  in  't  echtelijk  bed:
waarom  is  de  vlag  van   't  konnuni8me  rood  ?

Toen  de  wanhoop  van  de  werklozen  van  de  vorige  eouw
massaal  de  straat  op  word  gebracht,
werd  dlt  verzet  bloedig  uiteengeslagen  door
de  sterke  arm,   daal.Ban  herirmert  deze  vlag.

Doze  vlag  is  voor  de  arbeiders  hot  sein,
dot  de  mars  tegen  de  bazea  weer  begint.
Roep  je  medeBtanders  op,   want  ander8  weet   je  van  tevoron,
dat  je  hot  gevecht  niet  wlnt.

Klassestrijd  is  geea  diskussie  met  de  bazen;
steeds  ale  arbelders  maasaal  hun  rechten  eisten
en  de  heren  zich  in.'t  nauw  gedreven  voelden,
hebben  ze  geweld  gebruikt ,   geen  argumenten.

Jullie  redelijkheid  geeft  aan  de  demonstratie
de  politieke  lading  van   'n  wandeltocht.
Sluip  niet  door  de  straten,  demonstreer  Diet  stiekun.
I.aat   je  kracht  zieh:   onze  redelijkheid  is  ROOD.
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De  rode  steen  der  wijzen,   geef  toe   !   Bestaat  toch  niet,   kameraad,   hoe

j'   ook   zoekt;   bestaat   toch  niet,   hoe   je  ook  heb  gezocht,   je  hebt   'm  niet

gevonden.
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Deutsche Demokratlscho F]epubllk
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DE   RODE   STEEN   DEB   WIJZEN

De  rode  steen  der  wijzen,   geef   toe   :
Bestaat   toch  niet   kamel.aad,   hoe  je  ook  zoekt;
bestaat   toch  niet,   hoe   je  ook  hebt  gezocht,
je  hebt   'm  niet  gevonden.

Zeg,   kaneraad,   hoe  vaak  hebben  wij,
in  hanengevechten  om   't  grate  gelijk
en  onder  applaus  van  de  burgerij,
elkaar  i link  toegetakeld  ?

De  8trijd   i8  hard,   de  vljand  is  slim:
organiseerde  zicb  van   't  begin.
Sllmner  al8  wij:   vanaf  het  begin
pakt  ie  ons  een  voor  ene.

Zeg  ben  je  niet  good  blj   je  verstand  ?
Vraagt  aan  hot  spiegeltje  aan  de  wand:
"Wie  is  de  links-ate  van  hot  ganse  land  ?"
Klassestrijd  is  geen  sprookje.
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Vri€nden,   wilt ig  horen.   't  Is  een zaak  aan  elk  bekend.   Menig
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NIEUW   LIED   OP   DEN   DURF:N   TIJl)

Vrienden,   wilt  aandachtig  horen;    't   is  eon  zaak,   aan  elk  bekend.
Memig  klacht  noest  men  reeds  8moren,   maar  de  zaak  neemt   nog  geen  end.
Wat  men  hoort,   "opslaan"   is  hot  woord.
Prijzen  zljn  zo  hoog  gerezen;    't   loon  moest  haast   v®rdubbeld  wezen.
''Waar  moot  dat   in  godsn8an  heen  ?",is  de  vraag  van  iedereea.

Aardappels,   niet  te  betalen;   dot   is  ®cht  geen  flauwe  kul.
Prijzen  stijgen,   dot  ls  balen:   d'arbeider  is  weer  de  lul.
wet  men  hoort,   "krisis"i8  hot  woord.
Boter,   kaas,   zo  hoog  in  waarde  -al  hot  vette  van  de  aarde,
daaglijks  koBt  het  alsmaar  meer,   duurte  drukt  den  workman  zeor.

Nederland,   o  land  van  zegen,   poedermelk  en  boterberg,
multinationaal  bekeken  is  hot  allenaal  niet  zo  erg.
Voorraad  groot,   holemaal   geen  nood.
Akzo,   Philips,   Unilevel.,   die  maken  de  dien8t  hier  uit.
Arbeiders  die  staan  op  straat  en  zij  gaan  strijken  met  de  buit.

Rijkaard8,   die  veel  voordeel  trekken  uit  dees  bange,   dupe  tijd;
die  ons  nu  laten  verrekken,   66nmaal  komt  toch  onze  tijd.
Wlnt  gis   veel   ?  E6nmaal  komt  ons  deel.
Kaneraden,smeedt  de  eenheid  in  de  vakbond  en  partij :
sanen  voeren  wij  de  strijd  voor  een  nieuwe  maatschappij .
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Marinus  is  negenentachtig  geworden,   door  ledere  avond  drie  borrels  te

koninklijk  huis   zijn.   Wie  aan  Willemien  komt,   die  komt  ook  aan  ons.
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In 1918  maakten de  "Socialen",onder  leiding van Troelstra,  een aanzet  tot
een revolutie.  Doen echter  ''Brabantse en Lintryse"  legeronderdelen  naar de
randstad gest:unrd warden,  verklaarde Troelstra de opstand tot een vergissing
en dcok order  in het  "parlenentarise".

DRIE   B0RRELS,   TWEE   VERHALEN   EN   FEN   VRAAG.

Marlnus   is   89  geworden,
door  iedere  avond  drie  borrels  te  drinken,
voordat   ie  de  trap  opklom,   naar  "bedjo  pluim".
Hij  zat   in  z'n  Btoel,   op  z'n  knle  lag   'n  weekblad,
maar  liever  dan  lezen  wilde  hij  vertellen.
De  tiJd  voor  verhalen,   die  mat  ie  erg  ruin.

En  kwam  ie  niet  m©teen  op  net   begin,
dan  scnonk  ie  z'n  eerste  borreltje  in.

Hot  noet   zo  rond   1918  geweest   ziJn.
Ik  zat  toen  in  dienst  en  er  waren  "Socialen",
die  wilde  de  kroon  stolen  van  Willemien.
Ze   Btonden   in  Amsterdam  op  barrikaden
en  wierpen  met  straatstenen  naar  de  politie.
Toen  riepen  z©  ong   en  dat  was  good  gezien.

De  Brabantse   jongen  staat   erom  bekend,
dot   le   trouw  aan  de  pau8  en  hot  koninklijk  buiB   is:
wie  aan  Willemien  kont,   die  komt   ook  aan  o.ns.
Die  opstand  was   toen   in  eon  oogwenk  hi8torie.
De  stadse  vergaten  hun  "betere  wereld"
alleen  al  bij   't   zien  vafl  onze  battaillon8.

Hot   vel.haal,   dot   geeft   'm  goeie   zin.
Hij   9chenkt  z'n  tweede  borreltje  in.

`t  Was   tijdens  de  krisis,   in   '29.
Mijn  broer  en   ik  waren  een  werkplaats  begonnen.
We  maakten  er  kisten  en  aten  droog  brood.
Wet   geld  op  de  bank  en  we  hadden  wat   schulden.
De  bankdirekteur  nan  de  kas  nee  naar  Frankrijk.
Toen  bleven  de   schulden;   dot  was  onzo  dood.

De  Brabantse  mens  werkt  hard  en  leeft  goedkoop;
zo  spaart   ie  op   z'n  armoei   nog  Vat  ceDten.
En  met  ddt   gold  ging  die  schoft  er  vandoor.
Ze  hebben  m'n  huis   en  m'n  spullen  verkocht   en
bet  duurde  tien  Jaren  van  zwoegen  eri  zweten,
voordat   ik  t:erug  Had,   wet   ik  verloor.

Hot  verhaal  naakt   'm  droevig  en  noe;
hij   is  aan  z'n  derde  borreltje  toe.

Bat  borreltJe  drie  zet   'm  wel  aan   't  denken.
IIlj  vraagt   zich  af  wac  er     zou  zljn  g®beurd  als
in   '18  de   ''Rooien"  d66r  waren  gegaan.
Had  ook  in  hufl  wereld  dat  fijne  riijnhoertje,
op  koston  van  arme  Brabant8e  mensen,
zijn  tijd  in  Monaco  met   spelen  verdaan  ?
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die  streek  gewoon,   dat  de  vrouwen  naast  de  last  van  het  veel  te  zwaar       ge-
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VRIJF;  EXPRESSIE

Schoenarbeiders  in  de  Langstraat  hidden  hot  niet  breed,
daarom  was  hot   in  die  8treek  gewoon,
dot  de  vrouwen  naast  de  last  van  hot  veel   te   zwaar  gezln
bijvel.dienden  op  dot  kleine  loon.

In  de  nette  kaner  de  gehate  stiknachine
en  daarachter  lnoeder,   moo  en  kwaad;
Als  hot  koken  en  hot  wassen,   hot  verstellen  was  gedaan,
ratelde  de  stilrmachine  tot  laat.

Huishoudscholen   ln  de  Langstl.Bat  badden  eon   lokaal,
waar  de  bazen  Btilmachines  plaatsten,
om  de  hulsvrouwen  in  sp6  te  oefenen  in  thuisarbeid,
die  ze  straks  als   "ongeschoold"  betaalden.

Ik  zing  voor  u  dit  lied  om  uit  te  leggen  hoe  de  school
kinderon  alleen  die  dingen  leert,
die  nodig  zijn  om  dadelijk  hot  work  te  kunnen  doen  -
en  niet  leert  wie  daarvan  profiteort.

Mag  4k  even  onder.brcken  ?  Vroeger.  tag  ddt  zo,
maor.  wiin:heex.,  dLe  t4jden  atjn  voor.bbS.
De  8cfeo_oL_ med<t  tegeraboor.di,g,  met  eapries8ke  in   I t  pet:l<]¢et.
onee  kinder.en  z3ezfbeoust  en  vTkj.

H_et  tohaal  ona:win  die  bazen  sTriklriachkrue8  pLaatsbe:n,
de  vex.an,:kj3rdng   zrit  ru3g  tn  de  gr.ond,
¢8_ qLza:ng  tot  vriJpleat8  voor.  eapr.e88±e  angeton)er.a.
Ki.jl<  eene  I.and  ern  houde  voorbaan,  uid  mond.

Ik  zie  de  wanden  van   't  lokaal  vol  applikatielappen.
Gevea  aaa  die  klas  apparte  flour.
Hot  geduld  hebben  de  meisjes  aan  dit  woader  zitten  werken:
restje8  sto£,   gerangschikt  op  struktuur  en  kleur.

Straks  krijgen  die  meisjes  work  in  winkels,   warenhuizen.
Vull®n  daar  de  lege  vakken  bid.
Rangschikken  op  vorm  eD  kleur,   dat  helpt  eon  vlotte  verkoop.
Die  vrije  expressie,   is  die  werkelijk  zo  vrlj. ..
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twee  werelden.   In  geen  van  beide     is   ie  thuis.

In   zestienhonderd  vijf  kwamen  de  Hollanders  naar  Ambon.   Ze   zetten  de  be-

volking  op  plantages  aan  het  werk.   Wat  buiten  de  plantages  nog  verbouwd

werd,werd  vernietigd.   Het  volk  verzet   zich   fel,   maar  de  bezetter   is   te
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TIKIJS3   ELEINE   MUIS

Tikus,   kleine  muis,
in  de  bus  van  school  naar  huis:
op  efl  near   tussen  twee  werelden;
in  geen  van  beide  is  ie  thuis.

In   1605  kwanen  de   Hollanders   naar  Ambon,
zetten  de  bevolklng  op  plantages  aan   't  work.
Wat  buiten  die  plantages  nog  verbouwd  werd,   word  vernietigd.
Hot  volk  verzet  zich  fel,  maar  de  bezetter  is  te  stork.

De   stadsbus,   op  de  achterbank  eon  kleine  bruine  jongen.
De  school   is  uit,   hij  leest   zijn  les  wac  na,   geschiedenis.
Het  stoat  er  zwart  op  wit,   de  Spanjaard  was  bier   'n  bezetter,
die  met  geweld,   na  tachtig  jaar,   uit   't     land  gedreven  is.

TikuB,   kleine  muis. . .

I.oopplanken  op  de  grond,   want  anders  trap  je  door  de  vloeren.
Tot  de  molukken  vrij   zijn  als  wachtkaner   'n  barak.
De  Duitsers  hebben  ze  gebouwd  om  Joden  op   te  bergen.
Als   't  regent  zet  je  pannen  onder  lekken  in   't  dak.

Foe7e  war.en  het   bedienden,   onderwijzers   en  soldaten.
Mochten  eigen  baas  zijn,   toen  de  Toean   't   land  verliet.
Die   liet   z'n  knechten  vallen  voor  de  handel   met     Djakarta:
Na  dertig  jaren  vagevuur  g66n  hemel   in   't  verschiet.

Tikus,   kleine  mui8. . .

Eon  jaar  of  tien  geleden  heeft   't  regilne  in  Djakarta
hot   visrecht   in  de  zee  van  Ambon  aan  Japan  verkocht.
met  de  lnodernste  vistechnieken  rooft  Japan  die  zee  leeg,
terwljl   de  vissergvloot  van  Ambon  op  de  kusten  rot.

In  de  stadsbus  naar  hot  woonoord  zitten  oudo  nensen,
die  veel  te  long  geknecht,   bedl.ogen  en  vergeten  zijn
en  zlt   eon  kleine   jongen,   die   zich   afvraagt  waarom  Gez4gG72
Vrijheidsstrijders  waren  en  nu  terroristen  zijn.
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Ons  blijft  wat  goed  was  en  waar  was,   lets  wat  bij   jou  nooit  een  vraag  was.

we|   liefde,   haat,   maar  nooit  angst  had  Commandante  Che  Guevara.

Het  was   jouw  wil   zo  te  leven,   voor  in  de   strijd  waar  de  Good  lacht  en  het
-1\                                     , 3 \

Volk  aan  zijn  mood  een  eind  maakt.   Nu  ben   je  weg  en  toch  gebleven.
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COMIIANI)ANTE   CHE   GIJEVARA

On8  blijft  wat  good  was  en  waar  was,
lets  wat  blj   jou  nooit  eon  vraag  was.
Wel   1iefde,   hast,   maar  nooitangsthad
Conmandante  Che  Guevara.

Hot  was   jouw  wil,   zo   te   leven,
voor  in  de  slag,   waar  de  dood  lacht
®n  hot  volk   aan  zijn  mood  eon  ©ind  maakt.
Nu  ben   je  wog  en  toch  gebleven.

Bent   geen  partijbons  geworden,
geen  noger  dler  dat  naar  geld  loert
en  de  status  van  eon  held  voert
in   't  nette  pak,   met  oude  orden.

Ja,   juist  de  armen  der  aarde,
die  wlllen  neer  ale  te  eten
en  dat  hob  je  niet  vergeten.
dot  uit  eon  nens  eon  mens  kan  worden.

De  rode  step  op  je  jasje
en  in  je  board  de  havanna.
Doze  Chrl8tu8   is  gewapend.
Zo  voert  jouw  beeld  ons  tot  de  aanval.

Ons  blijft  wat  good  was  en  waar  was,
iet8  Vat  big   Sou  nooit  een  vraag  was.
Wel   1iefde,   hast,   maar  nooit  angst  had
Commandante  Che  Guevara.
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't  is  het  recht  om  te  leven;   de  dichter  ho  chi  min  proklameert  vanuit

vietnam  voctr  heel  het  menselijk  ras:   geen  born  veegt  ooit  van  het  veld

de  voren,die  jij  daarin  trekt  -'t  is  het  recht  om  in  vrede  te  leven.

I_.'
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HET   RECHT   OM   IN   VREDE   TE   I,FIVEN.

't  Is  bet  recht  on  te  leven;
de  dlchter   Ho   Chi  Min
proklaneert  vanuit  Vietnam
voor  heel  bet  menselijk  rag:
"Geen  born  veegt   ooit   van  net   veld
de  voren  die  jiJ   daarin  tl`ekt  -
't   is  net   recht  om  in  vl.ede   te   leven."

Victor  Jars,   jouw  lied,
dot   jij   schreef  voor  Vietnam,
geef t  nu  kracbt  aan  de  stem,
die  voor  jouw  volk   in  angst,
dot   leeft  met;  de  laars   in  de  nek,
een  claim  legt  op  dit  recbt:
't  is  bet  recht  on  in  vl`ede  te  leven.

't   Is  hot  recht  om  te  leven;
d6  napalm  verschroeide  Vietnam,
maar  in   't  heetst  van  de  strijd
verdubbelt  op   't  land  zich  de  oogst.
In  Chill  groeit  ook  dat  gewas,
dot  kient  uit  het  zaad  van  de  hast,
uit  hot  recht  om  in  vrede  te  leven.
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miljoenen  levenslang  het  al|ernodigste  ontberen,   terwijl  er  elke. dag  sol-
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AAI¢    I,lJTHER   EN    DE   ANDF:REN

Hoe  kan  de  kerk  nog  blijven  preken,   dat  wij   allen  zijn  verlost
terwijl  nlljoenen  levenslang  hot  allernodigste  ontberen
terwijl  er  elke  dog  soldaten  op  de  slagvelden  kreperen
olndat  de  rijken  ale  de  dood  zijn  dot  de  vrede  centen  host
en  de   regeerders  niet  geloven  in  gezag   zoflder  goweren.

Hoe  kan  de  kerk  maar  steeds  herhalep,dat  wij   allen  zijn  bevrijd,
terwijl  van  uur  tot  uur  de  vreselijkste  gevaren  ons  bedreigen,
terwiJl  de  noden  en  problenen  in  getal  en  omvang  stijgen
en  de  vooruitgang  steeds  gebonden  is  aen  gelclelijk  profijt.
En  zij   die  vragen  on  net  recht  zullen  bet  vl.agend  nooit  verkriJgen.

Hoe  kan  de  kerk  nog  steeds  beweren,   dat  de  nensheid   is  gored,
terwijl  die  hole  theorie  ®envoudig  nergeBs  blijkt  te  kloppen.
Er   is  geen  god  meer  en  geen  duiv®l   om  Je  achter  te  verstoppen.
Er  is  geen  nacht  meer  in   't  heeLal,   die  ons  de  ondergang  belet.
We   zullen  hot  sanen  moeten  doen,   of  wo  gaan  samen  naar  de  knoppen.
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Jezus  Christus  was  een  man,   die  rondtrok  door  het  land.   Ben  kameraad,   die

vist.   Hij   had  gelijk  in  wat  ie  zei  en  hij   zei  het  hard  en  vrij   en   ze  legde

Jezus  Christus   in   zijn  kist.
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JEZUS   Cl!RISTUS

Jezus  Chrlstus  was  een  nan,   die  rondtrok  door  hot   land
Bea  kaneraad,   die  van  aanpakkea  wist.
IIij   zei   tegen  de  bazen:"Geef  de  wlnst   aan  wle  hem  maakte''.
Maar  ze   legden  Jezus  Christus   in  z'fl  ki8t.

Refr.  :   Jezus   was   de   zoom  van   'n   gewone   timmermaD,
was   de  vriend  van  Vie  ploegt,bouwt,sjouwt   en^viBt.
Hij  had  gelijk  in  wat  ie  zei  en  hij   zei  bet  hard  en  vrij
erL  ze   legden  Jezus  Christus   in  z'n  ki8t.

Ging  naar  de  bisschop  en  ging  naar  de  rechter  toe
en  hij   eiste  van  dl©  mannen  zeer  beslist:
"Deel  de  steekpenning  en   't  kerkegeld  maar  aan  de  armen  uit",
maar  ze  legden  Jezus  Cbristus   in  z'n  kist.

Als  Jeus  in  de  stad  kwam,   liepen  de  fabrieken  ult.
Nienand  had  graag  van  zijn  woorden  lets  gemist.
Door  soldaten  en  door  smerissen  werd  Jezus   afgetuigd
en  ze  legden  Jezus  Christus  in  z'n  kist.

Ref r . :

En  de  werkende  mensen  droegen  Jezus   op  hun  handen
en  ze  luisterden  uaar  wat  ie  dac'ht  en  wist,
maar  banklers  en  spekulanten  -die  sloegen   'n  aan   `t  kruis
on  ze   legden  Jezus  Christus  ln  z'n  kist.

Dit  liedje  zingen  wij  hier  in  Eindhoven  vandaag,
de   stad   van  CDA,   van  Philips  en  van  OAF.
Als  Jezus  bier  zou  zegg®n,   wet  ie  vroeger  heeft  gepreekt,
werkten  c!¢G Jezus Cnristus  in  z'n  graf .

Refr . :
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mijn  liedjes  zelf  voortaan  en  daar  verdien  jij  niks  meer  aan.

Vroeger   zorgde   liedjes,   dat  het  werk  vlugger  gedaan  werd,   of   ze  brachten
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I,IF:D]E   vcioR   I]E   PLATENBAZEN

H6,   mijnheer,1k  koop   jouw  liedjeB   niet  meer.
Ze  zijn  niet  om  te  vreten
en  veal  te  vlug  versleton.
Omdat   jouw  liedjes  nergens  over  gaan,
maak  ik  niJn  liedjes  zelf  Wool.taan
en  daar  verdien  jij   niet8  meer  aan.

1.

Vroeger  zorgde  liedjes,   dot  hot  werk  vlugger  gedaan  werd,
of  ze  brachten  niouwtjes  als  oen  krant  door   't  hole  land.
Ze  bespottonmeesters en  zo  maakten  knechton  moedig.
Vroeger  hadden  liedjes  nog  eon  hart  en  een  verstand.

2.
Luister  naar  de  radio  en  boor  de  zangers  zlngen:
duizend  lied.jes  over  ''love"  en  over.  "I  need  You".
Liedjes  om  te   dromen,   1iedjes  om  bij   wog  te   zakken.
Jo  vergeet  j®  zorgen  en  wordt  vrolijk  -af  en  toe.

3.
De  platenbaas,die  houdt  alleen  van  liedJes  die  verkopen
en  die  gaan  vervelen,   als  je   't  plaatje  drie  keer  draait:
dan  koop  je  weere®nnieuwe  plaat  en  kan  hij   weer  verdienen.
Platenbazen  zijn  niet  muzikaal,   maar  wel  gehaaid.
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Er  komt  een  knappe  prins   langs  op  een  appelschimmel.   Buigt  zich  voorover

en  hij   tilt  me  van  de  grond  en  voert  me  nee  naar  de  contrijep  van  zijn  va-

ieder  eet  en  drinkt  en  danst   zich  zalig  moe.
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Op   't  kasteelplein  wol.dt  een  os   aaa't   spit  gel.egen.
Wljn  in  kristal  bllnkt   in  de  zachte  kaarsengloed.
Op  bet  balkan  zit  er  een  striJkje  te  violen
en  ieder  eet  en  drinkt   en  danst  zich  zalig  noe.

Tegen  de  ochtend  draagt  de  prins  nij  naar  zijn  kaner
en  heel  attent  helpt  ie  ne  uit  de  wolk  van  kant.
Als  hlj  me  kust  voel  ik  zijn  aden  op  mijn  voorhoofd.
En   later   liggen  we   te  slapen   -hand  in  hand.

Ale   ik  nijn  ogen  open  is   't   al   even  middag.
De  prins   ls  weg  -op  jacbt  -kont   's  avonds  weer  naar  huis.
Zo  gaat  dot   alle  dagen;   hij   heeft   bezigheden:
een  tweekanp  bier   ,   eon  veldslag  daar   ...   eD  ik  zit  thuis.

Of  hij   ontvangt   zijn  vrienden  of  ook  wel   zijn  vijand.
DaD  moet   ik  mooi   zijn  als   ik  was  de  eerste   dog.
Want   wat  bij   viil  van  hen  dot   zal   ik  moeten  winnen
net  mijn  grote  ogen  -met  eon  steelse  lach.

Hob  ik  een  beter  leven  dan  die  appelschirmel  ?
Die  draagt   'm  op  de  weg   en   ik  draag   'm   in  bed.
Al  wil   ik  niet,   hid   heeft  me  stevig  in  de  teugels.
Zijn  drift  is  sterker  dan  mijn  angstige  verzet.

En  voor  hij   inslaapt  vraagt   ie:"Sch8t,   ben  je  gelukkig  ?
Je  woont   in  een  paleis  -een  man  die   je  bemint,
geld  en  goud,   bedienden   ,   nooie  kleren...
Hoe  komt  net  dot   ik  Je  met   roode  ogen  vind  ?"

Ik  zeg:"Vanaf  die  eerste  dog  ging  hot   verkeel.d,   vriend.
Toen  Je  ne  tilde  op  je  paard  -     een  zoete  last.
Je  hebt  me  niets   gevraagd,   je  hebt  me  meegenomen.
Ik  word  hot  pronkEituk  in  jouw  porceleinenkast.

Je   geeft  me   alles  Vat   ik  me  maar  Ran  bedeflken.
Voor  de  bedienden  maak  j'een  wet  van  elke  gril.
en  daardoor  hoop  je  dat   ik  een  ding  niet  z8l  vl.agen:
eon  eigen  leven  en  eon  6igen  vrije  wil.
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Er  was  er  eens   een  mannetje,   hei   joeke  dei.   Er  was  er  eens  een  mannetje,

hei  joeke  dei.
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ER   WAS   F:R   HENS   EF:N   IIANNRTJE

Er  was  er  eeng  eon  nannetje,   hei  joeke  dei,
die  nan  er  zich  eon  vrouwtje,   hei   joeke  dei.
net  mannetje  ging  wandelen,   hei   joeke  dei,
Hot  vrouwtje  wilde  met  hem  gaan,   hei   joeke  dei.
Hot  mannetje  werd  kwaad  op  haar,   Lei   joeke  dei:
"BllJf  thuis  en  was  de  bordjes   af",   hei   jo©ke  dei.
En  toen  hot  marmetje  thui8  kwan,   hei  joeke  dei,
toen   likte  zij  de  bordJes  af ,   hei  joeke  dei.
Toen  pakte  hid   de  bezen,   hei  joeke  dei,
en  sloeg  die  op  hagr  ruggetje,   hei  joeke  dei.
De  vrouw  liep  naar  eon  diender,   hei   joeke  dei:
''Die  man  heeft  mij   geslagen",   hei   joeke  dei.
''I)at moot  je  near  verdragen",hei  joeke  dei,
''Dat moot je  maar  verdragen",Lei   joeke  dei.

De  vrouw  liep  naar  de  dominee,   hei   joeke  del,
die  zei:''God  heeft  er  vrede  nee",   hei  joeke  dei.
De  vrouw  liep  naar  de  advokaat,   hei  joeko  dei,
die  zei:   ''Dat   is  eon  goede  daad",   hei   joeke  dei.
De  vrouw  liep  naar  de  generaal,   hei  joeke  dei,
die  zei:   ''Dat  is  toch  heel  normaal,   hei  joeke  dei.
De  vrouw  liep  naal.  de  president,   hei  joeke  dei,
die  zei:''Het  is  een  flinke  vent,   hei  joeke  dei.

De  vrouw  liep  aaar  de  buurvrouw  toe,   hel  joeke  dei,
die  bra6ht  haar  oigen 'buurvrouw  mee,   hei  joeke  dei,
en  andel.a  vrouwen  uit  de  wijk,   hei  joeke  dei,
en  ook  de  vrouw  van  de  agent,   hei  joeke  dei,
van  advokaat  en  dominee,  hei  joeke  dei,
van  gen®raal  ea  president   ,   hei  joeke  del.
Ze  hadden  alleh  bezens  blj,   hei  joeke  dei,
Ze  hadden  allen  bezems  bij,   Lei  joeke  dei.
Eon  laat  onB  allen  vrolijk  zijn   ,   hoi  joeke  dei,
E:om  last  oas  allen  vrolijk  zijD   ,   hei   joeke  dei.
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kingsdier   zijn  winterslaap  ?     het  kapitaal  valt  aan  en  onze  macht  is

niet  paraat.   op  al  die  vragen  is  maar  een  antwoord.   dat   is   :   ga  door,

ga  door,   ga  door,   ga  door,   ga  door,   ga  door,   ga  door...
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GA   DOOR.  .  .

Je  klaagt  dat  onze  trein  naar   't  socialisme  langzaam  goat.
Waarom  komen   de  massa's  werklozen  niet   op   straat
eD  waarom  houdt   hot  sterke  stakingsdier   zijn  winterslaap  ?
Hot  kapltaal  valt  aan  en  onze  macht   is  niet  paraat.

Op   al   jouw  vragefl   iB   maar   eon   antwoord.   Dat   is:   Ga  door,   ga   door.  .  .

Ben  steen  rolt  van  de  belling  en  breekt   anderen  in  zijn  val.
Het  water  schuurt  de  rotsen  -sleept  net  gruis  nee  near  bet  dal.
Zo  wordt   ie  afgetakeld,   heel  die  berg  van   't  kapitaal
en  de  vallei   wordt  vruchtbaar  door  dlt   langzame  verval.

De  reus   is   sterk  nog,   maar  hid  wordt  .moo   en  de   strijd  gaat   door. . .

Wil   jij   dot  onze  trein  naar   't  socialisme  gneller  gaat  ?
Zol.g  dat  de  stoker  door  jouw  lied  zijn  hoofd  niet  hangen  laat,
ma8r  met  groeiende  kracht  de  kolen  in  de  vlamen  slaat,
zodat  ook  door  jouw  werk  de  ketel   onder   spanning  gtaat.

Op   al   jouw  vragen   is  maar  eon  antwoord.   Dot   is:   ga  door,   ga  door...
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J
maar  voor  een  dag:   de  eerste  mei.
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Peze bundel  is  een uitgave van de  sektie  "politieke kultuur"  van
RASA,  Utrecht.  fror haar organisatorisch verk en ook door de versprei-
ding van deze politieke  liederien wil die  sektie neecerken aan de ver-
dere  uitgroei van de  strijdkultuurdbeweging.

beze  bundel  is  te  bestellen  bij  RASA,  Pauwstraat  13a,  Ut.recht.   (  ifel.
030  -316040.)   Ze  is  te koop bij  elke  goeie  linkse  boe!chandel.

WERKTUIG  be8Saab  ude  Scrnne  Singer.,   Mardet&e  vcrn  der.  Vtteb,   Peter.  Koene.
Peber.  lhasken8,   Ru;d4e  Hagemcon,   grenia  Smeets  en  Pi.et  Hayben8.   Wfd  wi,LLen  eT.  aan
war.ken  ddt rrruz3¢el<  eon  effckateS veer.hiutg  ch  de  poLi.tieke  s&ri§d  en  de
pobbbbcke  disl<2A88be  wor.dt.

Begin  197 8  utbLen ue  eon  bu:ndebbJe  mdi  pc;tbtieke  gi,edje8  voor.  k:kmderlen
utbgeven.  ELedje8  di,a  outsbaan  zbdn  in  en  eon  order.deez  vorrrri@n  van  oni3e
"edekpr.ckbbdk.

Voor  verdene  i.ntichkt:nge{n:   WorldeAig.   .^~rd.=t==_`==_?9.  E+ndioi)en.  TezA3foon:
040-449143   (   Jaw  Srneebs   )   o$  040A48598   (   Peter.  Koene   ).
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