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VNTD§SL!E}
coniposii!Íl Gifius van Berge',,k

rck.rt lules de Corte

I'olitici bctogen c.n oreren,
lïtaar \yat is hun beleid.l
Dc ntensheiil stcctJs tneer wapcr.is aan lLr srli:r.n.
\i(x)r vrrd!' un yoor Ïcilighrirl .

Rul:r:tten Iinks. rakr:tterr reclrt:.
r.jk.'tten ()osl, rakctteti rvcSt.
óén zo'n bom cn niemantl rest,
rcfrcin
\!ij vechten tegen iie lvapenj,
cle wapens van de macht.
Wii vechten tegen cle w§3t.rzin.
Doe mee met ai 3e kracht.
l.aat hcel de wereltl het irr.rren.
,-'r is,gcen 3íi1rï)aan :

l)e licvu levEfi'díaarrlc
zal nict tcn díil$ gaan.

V
tw,eetle coupleÍ
Ir: vele luiksn tracht men ons te van:tcl1.
n-r;iar i. is ncrg altijd zo:
()m macirt en economische belarisen
luunvaardt men icder risico.
It.rkcticn links, rukctici; rcclirs
raketten oost, rakettc.n west;
éri,r zo'n bom en niemalttl rest.
{ reJrein)

ltut.stc cttuplet
I[et baat niet om te klagen en te l..ci.rlcn.
zt lfs nirrt een korfe po.:.tc,

L : r::" .. -.. .- -.!.Lrr rrru. .JÀ\ LrLrl tu uurirrur trrrit
u::[:,:schaan:d en nuIÍelt:os-
':trv:ipen links. ontrvapen rcch ts.
twapen Oost. ontwilpcn wr,st.
r begint. daarna de rest.

tekst tlim van de Meeberg

De tijd is voorbij dat mensen zeiclen:
Het lot der mensheid is bepaairt
en oorlog dat is iets van atle tijden,
het geld stinkr nir.'t en jij hetaitt.
Dat pessimisme is verdronqen
door 't besef van eigen kriht;
(dus) generaal, slaap jij maar zacht.
rclVein
Voor 't eerst in de historie
zcgt een volk heel duid'lijk nee
tegen al dat nieuwe tuig
cn neem het 'oude'maar mee.
Ieder mens heeft recht op Itven
en een plaats onder de zon:
clus geen kruisraket in m'n tuintje
en ook niet op nrijn balkon!

Íeksi ttan lltÍ,:roum, t -t l-1-jarig marokkaans
neisjt uit Ltidcn

!\harom niaken menserl eigenlijk bommen?
Ze rveten dat ze zell'er dooc! aan gaan,
oÍ'hebben ze daar ook rvat op gevonden,
zodat zc allt:en zelf blijven bestran'l
Wij willen ook zelt'blijven leven,
en niet alleen in angst en beven,
en niet allecn in angst en beven.

r<'Jieitt
L)e wereld is voor alle mensen.
cn niet vln Reagan alleen;
ook kintlcren kunnen denken,
niet grote tnensen alleen.
W'aarorn die atoornraketten,
wij heLrhen er niet om gevraagd.
Wij blijven ons verzettcn.
wij hebben er niet om gevraagd!

tekrt Cobi Schreiier bii ltet relrein van
vun Jttles dt Cilrte
,t.
f)e vrrrurven rlroe.gen v:ln 't begin der tijden
lte't jonge levcn ilr hatr schoot.
dat op lr..t rvcreldsla-tveltl blijÍ't striitlerr I
't bloti i:lrurt rle . lrdL. rc)oil .

Reketien links, rakelten rechts,
rakc'tten r)()st, raketten rvest:
cÉn zo'n bonr en nienuind rest.

(rtJrci;t)

2
Ile rver,--lti. vr.tl van naurnlozc mensen,
is rniilrk:l tot irel docl
voor lren r.lie alle nucht op aarde wcnser!,
nrist!;i,-.:9. l.i i. ;..:l.l.rr gevr>el.
ïtlkettr-'t: links, rakettt-'n rcchts.
raketten oost. rakettun wL'st:
ódn zo'r: Lrotr en nicmrncl rest.

{ rcfrein )

3.
tr'ii allel konteir uit c'en ver vcrleden,
brrlreigd. misbruikt, benard.
\tlij demc''nstreren hier voor vredrr.
iïilar ís er vrc:dc in ons hart?
Onïrv:rpr-n links. ontrvapcn rechts,
on{s73psn (fí)st, ontwapcn west,
l:ón. h,:gint, claarnl de restl




