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Weg met kernwapens en kernenergie!
ITAL-reaktor dicht, maar hou die rotzooi hier!
Ik geloof niet wat er wordt gezegd,
dat spul komt toch niet in kernwapens terecht.
Ik gooi mijn lichaam in de strijd,
ik wil mijn woede over deze zaak toch kwijt.
Maar als dan de politiehonden en de mooie praatjes van de burgemeester
mij vertellen, dat de zogenaamde demokratische organen toch wat anders willen
Nou, dan denk ik, laat ze stikken toch.

Wie stemt wel en wie stemt niet
bescherm de rechtsstaat zegt men telkens weer
ik walg van smoesjes over demokratie,
wie stemt keurt goed, dat doe ik dus niet meer

Kraak de woningnood, spekulanten aan de kant!
Aan de markt in Wageningen stond een heel groot pand
werkelozen konden aan de slag
en peuters blijven daar de hele dag.
Nieuwe kansen voor een grote groep
maar de eigenaar stond al weer op de stoep.
Hier kon de gemeenteraad 
nog tussenbeide komen en de peuterspeelzaal
kreeg subsidie, maar de toekomst is onzeker. . . 
en daar zijn we niet tevreden mee

Wie stemt wel en wie stemt niet
onze strijd vindt in elk geval een beetje gehoor
al duurt het lang voor je resultaten ziet
ik stem toch wel en de strijd gaat zeker door

Waar onrecht gaande is, is Aktie onze plicht
voor een betere wereld wordt dan werk verricht
wie de macht heeft, laat die zo niet gaan,
zelfbeslissingsrecht komt niet uit de lucht vandaan
een gemeenteraad en een parlement
hebben macht, maar die is niet ongekend
want waar kennis macht is en het geld de grootste rol
speelt kan een
zogenaamde volksvertegenwoordiging niet alles keren
echte demokratie geldt hier niet

Wie stemt wel en wie stem niet
Politiek is niet alles ook al is het progressief
de strijd gaat door, zoals je ziet,
wie stemt wel en wie stemt niet


