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Het refrein ‘Kalkar, Almelo, Dodewaardeloos en Mol’ is een van de bekendste liederen.
Van de tekst, op de wijs van het Duitse anti-kernenergie lied “Wehrt euch” 

zijn veel variaties (voor elke gelegenheid een andere locatie),
 maar soms ook met een geheel andere tekst

Alles in je zegt ik moet iets doen
en dan vind je jezelf opeens terug
op een weg tussen de weilanden
op weg naar een kerncentrale

In het begin ben je bang
in de bus, allemaal vreemde mensen
bang dat ze je aanspreken 
dat je niet weet wat je moet zeggen

Maar het zijn allemaal mensen 
die net zo onzeker zijn als jij

Kalkar, almelo 
dodewaardeloos en mol
armen in elkander 
verzet je en verander

Je was altijd bang om te demonstreren
maar je loopt mee en je schreeuwt
en je zingt en je lacht
en je loopt niet alleen
en je hebt het gevoel dat je iets doet
en je voelt dat je gelijk hebt
en je voelt dat we gelijk hebben

Kalkar, almelo 
dodewaardeloos en mol
armen in elkander 
verzet je en verander

En dan plotseling staan ze tegenover je
even twijfel je tussen angst en woede
Angst voor de gesloten rijen, de wapenstok 
de beelden op tv van aan je haren weggesleurd worden
of in elkaar geslagen worden

Loop weg, wat voor zin heeft het om te vechten
tegen zo'n overmacht
Ja, ga gewoon aan je werk
en ga vooral niet staken want dan staan ze er weer
En als je geen huis hebt en je kraakt, 
dan staan ze er weer
protesteer maar helemaal niet meer
Loop weg en denk niet na

Zouden wij, zouden wij vierentachtig halen
op de hoek van de straat staat een kerncentrale
zouden wij, zouden wij, vierentachtig halen

Maar je weet dat je gelijk hebt
en je weet dat we gelijk hebben

op de hoek van de straat 
[wie heeft die dingen gebouwd? Jij toch niet]

staat een kerncentrale
[wie heeft er over beslist? jij toch niet]

zouden wij, zouden wij, 
vierentachtig halen


