DE SCHOOL.
de school is een wereld waar rust heerst en orde
in regelmaat rijpt daar het pril intellect
slechts klinkt er de heldere stem van de meester
als aan 't jonge volkje iets moet uitgelegd
de stap van het kind dat wat krijt zal gaan halen
geraniums bloeien de speelplaats is leeg
wit zijn de gangen en wit de lokalen
de borden zijn zwart maar ze zijn goed geveegd
er fiets een vader langs de school
hij neemt zijn hoed af uit respekt
voor het oude hoofd bij wie hij zelf nog heeft gezeten
en uit het klasje waar zijn kind zit
klinkt 't tafeltje van vier
hij zet zijn hoed terug op zijn hoofd en is tevreden
wat kinderen willen en wat ze zelf kunnen
wordt zachtjes gewurgd door de pedagogie
ze krijgen een training in fantasieloosheid
in zelfbedrog, inbeelding en jalousie
ze leren er tegen elkaar in te werken
de tafel van vooroordeel leer je uit je kop
de meesters ze jagen hen in die 6 jaren
de trappen van ongelijkheid op
fietsen ze later langs de school
nemen hun hoed af uit respekt
voor 't oude hoofd bij wie ze zelf hebben gezeten
en uit het klasje waar hun kind zit
klinkt het tafeltje van vier
zetten hun hoed terug op hun hoofd en zijn tevreden
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TOMMIE.
Tommie weet al heel goed wat geweld is
de kruistochten beleeft hij elke dag op de t.v.
beelden uit Vietnam en uit Angola
trekt in zijn fantasie met de soldaten mee
Dus als ie in de klas zit bij geschiedenis
weet Tommie wel waar 't allemaal over gaat
weet hij wat hij er zich bij voor moet stellen
als Wellington bij Waterloo Napoleon verslaat
Zijn boekje staat vol spannende verhalen
hij weet wanneer zat wie wie in het haar
een oorlog uit leve de nieuwe oorlog
ieder voor zich allen tegen elkaar
Het vaderlandje heeft altijd gewonnen
of was neutraal of had minstens gelijk
het andere volk is agressief begonnen
maakt zich aan roof en onderdrukking rijk
Dus wantrouw al die vreemde elementen
wat anders is moet je als kanker vrezen
ze komen om jouw warme bloed te drinken
of 't nu Hunnen zijn of de Chinezen
Zo voedt men kinderen op tot wereldburgers
achterdochtig, bang, jaloers en dom
zo kan het dat de tijden zich herhalen
en na elke oorlog weer een oorlog komt
En oorlog is voor Tommie een attraktie
elke avond zit ie met zijn neus op de t.v.
's ochtends met zijn neusje in de boeken
trekt in zijn fantasie met de soldaten mee
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