IEDEREEN
Goedemorgen goedemiddag hier aan iedereen. Ben ik nog vergeten voor een goedenavond?
Bij deze dan ook hier voor iedereen, wees welkom geheten voor deze vooravond.
Ik vraag me dan ook af wie is hier iedereen?
Voel je je aangesproken als ik spreek tot ieder-een?
En telt ieder van ons tot één geheel?
Of blijven wij alles behalve van algemeen?
Wie de schoen past hij of zij die draagt meteen.
Trek hem aan als je schuld voelt voor dit probleem.
Maar er is niemand die de schuld hier op zich neemt.
En ook niemand die het welgemeend opneemt.
Voor alle gene dat verklaart hier voor iedereen.
Ik ben nog steeds niet veel wijzer over dit fenomeen.
En dat geldt ook zeker hier voor iedereen.
Mijn roep mijn vraag mijn plicht mijn daad: wie is in godsnaam iedereen?
Iedereen met een dak boven het hoofd
Iedereen tussen zekerheid en valse hoop
Iedereen die een (mislukking) (machteloos) (onmacht) (onmachtig) (is) of weergaloos (is)
Iedereen die blij is of hartstikke boos
Iedereen die graag naar school gaat
Iedereen die liever niet naar buiten gaat
Iedereen die spoedig vooruit gaat
En iedereen die een zware tijd doorgaat
Ben jij er een?
Ben ik er een?
Zijn wij het dan?
Wij zijn het eens!
Ben jij er een?
Ben ik er een?
Zijn wij het dan?
Wij zijn het eens!
Met elkaar eensgezind
Wanneer wij vormen een harmonieus gezin
Is dit ons begin
Voor verandering
Ik zie je straks terug daar aan het begin
Hey
Met de vuisten op tafel slaan
Verheffen onze stemmen om te zeggen, dat dit niet langer meer kan verder gaan.
Blijkelijk is er hier geen gehoor aan

Generaties die elkaar volgen
Zonder sancties dragen wij de gevolgen
Het vreet van binnen en van buiten maar ik kan niet uiten
Als ik dat doe, zullen ze me buiten sluiten
Dus ik ben de dupe van, de dupe van; dat alles zomaar duurder kan!
En die kloof die blijft zich telkens maar weer uitbreiden
De minderheid van de samenleving uitdrijven
Ik kan me niet aan zo’n samenleving toewijden
Hopelijk zijn de jongste van ons het lichtpunt, in deze donkere tijden
En niet het voorbeeld volgen van niet soevereine, verhaalslijnen
De omgekeerde wereld die het slachtoffer onuitstaanbaar maakt
Dit is welverstaan een welvaartstaat?
Met elkaar eensgezind
Wanneer wij vormen een harmonieus gezin
Is dit ons begin
Voor verandering
Ik zie je straks terug daar aan het begin
Hey
Met elkaar eensgezind
Wanneer wij vormen een harmonieus gezin
Is dit ons begin
Voor verandering
Ik zie je straks terug daar aan het begin
Hey
Ben jij er een?
Ben ik er een?
Zijn wij het dan?
Wij zijn het eens!
Ben jij er een?
Ben ik er een?
Zijn wij het dan?
Wij zijn het eens!

