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1.     AKT

1. STORBYPARADIS
 
Tabor                 Velkommen min meget ærede verdensbefolkning
Tebor                          Velkommen til denne begivenhed
Tebora                        Ja, velkommen til et perifært fænomen             
Ta/Te/Tebora  Velkommen til vores kvarter
 
Tabor                  Træd ind i den sidste lille landsby af småhåndværkere 
Tebor/Tebora              På frihedens allersidste græsmark
Tabor                          Velkommen til vores lille storbyparadis
Ta/Te/Tebora Vores storbyparadis
Tebora Men venligst ingen misundelse
Ta/Te/Tebora For misundelse er nederen

For misundelse er nederen                               

Tabor                 Velkommen til „ja-hvor-findes-der-i-dag-endnu-noget-som-det"
Tebor                    Vær ønsket i „Ak, her-er-det-jo-endnu-som-engang"

Ta/Te/Tebora Den næstsidste bastion for D-I-Y 
 

Tebor/Tebora             Træd herind, det er jo en slags zoologisk have
Tabor For den allersidste working-class-hero
Tebor Her trodser man den totale regulering
Ta/Tebora Hér!
Ta/Te/Tebora Og forbander denne yuppiesering

Tebora               Træd ind til vores sidste grønne vidunderland
Tabor/Tebor Ind i improvisationens palæ
Tebora Ind i autonomiens omkæmpede zone
Ta/Te/Tebora Autonomiens
Tebor/Tebora Uden os kommer I ikke til at bygge hér!
 
Tabor      Og nu: 

Ta/Te/Tebora Hav megen morskab og harmoni!
 

  Tabor                             Husker I tiderne, hvor kapitalen endnu undertrykte menneskene? I hvilke 
hele verden adlød profitmaximeringens logik? Ja, det var dunkle, barbariske 
tider. Selvom det fra nutiden virker ufatteligt, så fandt mange det dengang 
retfærdigt at tjene penge på det grundliggende behov for at bo. Menneskene 
i byerne mistede lidt efter lidt deres hjem og deres virksomheder og blev 
forvist til udkanten. Frirum og naboskabskultur forsvandt, alt levende 
bukkede under.. 

 
Også i den sagnomkransede provins Lauratibor kæmpede menneskene 
mod Investorernes Orden. Vores historie begynder i Tibors   
småhåndværkeres landsby af værksteder, Tibor, håndværkernes og 
håndværkerindernes beskytter  . 



2. DE UBØJELIGES LANDSBY

GadeKor            Hele verden, hele verden er besat
Investorernes invasion er sket
Hele verden er besat, er overvundet
Længst er vi sygnet hen og blevet til en vare

 
Hele verden, hele verden er besat
Investorernes invasion har spundet et net
Hele verden er besat, er overvundet
Kapitalen har nu længe vundet
 

Tebora                   Hele verden?
 
Tebor/Tabor        Hvad?
 
Tebora                   Hele verden?
 
Tebor/Tabor        Hvad?
 
Tebora                   Hele verden?
 
Alle                         Badrr!

GadeKor    En lille landsby, en landsby af ubøjelige 
                               Sætter sig op mod denne invasion

Unionen af de sidste kværulanter
                               Trodser den brutale okkupation
                               Trodser truslen

Trodser truslen
                               Fra spekulanter
 
 

3. SANGEN OM RESIGNATIONEN
 
Tibor                              Kom herned, stig ned fra jeres tage!

Tibor Kom herned, stig ned fra jeres tage
                               Se virkeligheden i øjnene
                               Uden for porten
                               Står Fortætikatoren

Ta/Te/Tebora Fortæt, Fortæt, Fortætikator
Fortæt, Fortæt, Fortætikator 

Tibor                           Et hjerte for os har han ikke
                               Et hjerte for os har han ikke

Uden for denne port
Ja, hvad er det mon han vil 



Ta/Te/Tebora Fortæt, Fortæt, Fortætikator
Fortæt, Fortæt, Fortætikator 

                               
 Tibor                      Den der tænker, det vil altid være
                               Som man det så gerne ville
                               Han lever væk fra alt som er sket
                               Han taber jo uanset 

Ta/Te/Tebora Taber, taber jo så uanset 
Taber, taber jo så uanset 

Tibor                           Et hjerte for os har han ikke
                               Et hjerte for os har han ikke

Uden for denne port
Ja, hvad er det mon han vil 

GadeKor Fortæt, Fortæt, Fortætikator
Fortæt, Fortæt, Fortætikator 

 
Tibor Det er denne påtrængenhed

Denne påtrængenhed
Fra den ustoppelige fortætning af byen
Det er dette lukrative 
Dette lukrative 
Dette lukrative 
 I en enhver ødelæggelse af frirum

 
Tabor                                 Tibor, du var vores helt!
 
Tebora                           Og nu er du kun en gammel, træt idiot!
 
Tebor                             Du tror de triste historier?
 
Tabor                                 Er din kærlighed virkelig død?
 
Tebora                               Forstå dog, forstå, dine tvivl er vores største nød

Tabor                                Tibor blev hånet for sit sortsyn. Men han skulle vise sig at have ret. For     
                                       uden for portene til landsbyen stod allerede den trehovede Fortætikator, et 
                                       monsterlignende væsen, som altid havde et sødt smil i ansigtet, men i      
                                       en sten i hjertet.

Fortætikator I    Tibor!
 
Fortætikator II   Åbn porten!
 
Fortætikator III Jeg har en god nyhed til Dem !
 



Porten bliver åbnet. En trehovedet fortætikator træder ind.

Fortætikator I           Jeg overvejer måske at give Dem mulighed for eventuelt at blive hér.
 
Tebora                    Tænkte jeg det ikke nok, hér er vi sikre.
 
Tebor                 Det er som jeg siger, hér kan ingen fordrive os.
 
Alle Fortætikatorer     Imidlertid, naturligvis kun på mine betingelser!
 
Tibor                      Og de er?

 
4.1  SANGEN OM FORTÆTNING (NYBYGGERI)
 
Alle Fortætikatorer   Nybyggeri, nybyggeri, nybyggeri                       
                               Det er tidens løsen
                               Nybyggeri, nybyggeri, nybyggeri
                               Det er dagens ord
                               Mere produktion
                               meget mere effektivitet og struktur,
                               mere transparens og iværksætterkultur
                               Iværksætterkultur!!
 
                               Mere transparens, 
                               Et sikkerhedskoncept og venligst .... et ur
                               Meget mere substans og en gennemsnitsnatur
 
Fortætikator I    Er De indforstået?
 
Fortætikator II   Ja, hvad spørger jeg Dem egentlig om?
 
Fortætikator III    De bliver nødt til at være indforstået, for De ved jo også, I hele byen er der  

en mangel!
 

Fortætikator I    De kan umuligt være imod oprettelsen af nye arbejdspladser!
 

Alle Fortætikatorer Umuligt!
 

Fortætikator II   Er de for eller imod?
 

Fortætikator III  For?
 

Fortætikator I    Det glæder mig!
 
 
4.2  SANGEN OM FORTÆTNING (TEMPO)
 
Alle Fortætikatorer     Tempo, tempo, tempo
                               Det er tidens løsen



                               Tempo, tempo, tempo
                               Det er dagens ord
 
                               En bolig i moduler
                               Hurtigt rejst og bygget
                               Medbestemmelse er desværre ikke mere tilladt
                               Desværre ikke mere tilladt!
 
                               **//Der bor tre mennesker pr. rum   
                               Med adgangsprotokol og gerne også hegn//**
 
                               Men malurt i bægeret er der desværre også
                               Alle lejerettigheder bliver jo røvet bort
                               Lejerettigheder, lejerettigheder
                               U-be-tinget og fuld-stæn-digt...
 
                               Bortrøvet, bortrøvet, bortrøvet
                               Ja fuldstændigt bortrøvet
 
Fortætikator I    Er De indforstået?
 
Fortætikator II   Ja, hvad spørger jeg Dem egentlig om?
 
Fortætikator I De bliver nødt til at være indforstået.

 
Fortætikator I    De kan umuligt være imod at bygge boliger for trængende mennesker!

 
Fortætikator II  Selv når denne form for bolig desværre er uværdig for mennesker og disse 

celler om fem år ad bagdøren bliver forvandlet til luxusboliger til toppriser.

Fortætikator III  Jeg selv er iøvrigt en kæmpestor fan af Deres selvfremstillede 
udviklingskoncept!
 

Fortætikator II   Det lyder helt, helt fantastisk

Densikator III  Dette med at bo sammen og menneskerettighederne og beboerdeltagende 
formning af området.  
 

Fortætikator I  Storartet!
 

Fortætikator II   Næsten synd, at De ingen medbestemmelse har.
 

Fortætikator III De kan umuligt være imod vores generelle planer.    
 

Alle Fortætikatorer   Umuligt!
 

Fortætikator II   Er De for eller imod?
 

Fortætikator III  For?
 



Fortætikator I    Det glæder mig!

 
4.3 SANGEN OM FORTÆTNING (TÆTHED)

 
Alle Fortætikatorer     Tæthed, tæthed, tæthed
                               Det er tidens løsen
                               Tæthed, tæthed, tæthed
                               Det er dagens ord
                               Giv plads for en ny strategi
                               Uniformitet giver harmoni
                               Og solidaritet bruger for megen energi (de sukker)

 Alt for megen energi!!
 
At fælde træerne 
er jo ingen forhindring
Tallene tæller mere end menneskeværdighed 
Menneskeværdighed?
Menneskeværdighed? 
Menneskeværdighed? 
 

Fortætikator III               Og De kan umuligt være imod harmoni! 

Alle Fortætikatorer         Umuligt!

Fortætikator II               Er De for eller imod?
 

Fortætikator III               For?
 

Fortætikator I                 Det glæder mig!

 
4.3 SANGEN OM FORTÆTNING (KONKURRENCE)

Alle Konkurrence, konkurrence, konkurrence
                               Lyder det fra alle munde
                               Konkurrence, konkurrence, konkurrence
                               Gjalder det igennem verden
                               Ikke den sidste chance forsømme
                               Meget hurtigere drømme drømme
                               Og gerne mere granittygger-kultur
                               Granittygger-kultur

Ja gerne mere granittygger-kultur
                               Granittygger-kultur

Et virksomhedskoncept
Og endelig et ur



Alle Fortætikatorer     I skal arbejde og tjene penge, planlægge fremtiden, udvikle jer, have 
ambitioner, købe huse, investere, netværke, køre rundt i biler, gøre rejser, 
tjene flere penge, endnu mere dit, endnu mere dat, mere, mere, mere 
substans eller gennemsnitsnatur

Fortætikator II   Er De for eller imod?
 

Fortætikator III  For?
 

Fortætikator I    Det glæder mig!

 Den trehovede Fortætikator går ud.

5. DE AF NEOLIBERALISMEN BRUDTE HJERTER

Som ud af intet viser Laura sig i porten, en strålende kvinde med et kulørt følge. Da Tibor får øje 
på hende, stivner han. Også Laura står stum foran ham. 
 
Tebor                                 Jeg kan ikke tro det!
 
Tabor                             Hvem er det der kommer?
 
Tebora                               Mit hjerte står stille!
 
Tabor                             Det er
 
Tebor                                 Det er
 
Tebora                           Det er
 
Te /Ta/Tebora                 Laura!
 
Tabor                                 Laura og Tibor,

Det skønneste par i byen
Deres credo var det simple liv
Kærligheden deres eneste regel
De havde kun få penge,
Men megen idealisme
Men så kom neoliberalismen

Tibor/Tabor? citerer I skal arbejde og tjene penge, planlægge fremtiden, udvikle jer, have 
ambitioner, købe huse, investere, netværke, køre rundt i biler, gøre rejser, 
tjene flere penge, endnu mere dit, endnu mere dat, endnu mere aaaaahhh

                                           
 

Tabor                           Og Laura har adlydt
                                  Og Tibor har adlydt

Og en sorgfyldt dag følte de ingen kærlighed mere
De følte sig kun tomme.



Laura og Tibor tog videre uden hinanden.
Siden da er han hjerte så tungt.  
Siden da er hendes liv koldt og tomt.

 
Tebor                                 De var uden penge
 
Tebora                           Men fulde af idealisme
 
Tabor                             Men så kom neoliberalismen
 
Laura                             Tibor!
 
Tibor                              Laura!
 
Laura                             Jeg er her fordi ... jeg kan klare mig uden dig!
 
Tibor                              Ja, så ... pragtfuldt!
 
Laura                             Din hjælp behøver jeg ... slet ikke!

Tibor                              Hvor godt, for jeg har heller ikke nogen tid til dig.
At se dig rører mig ... overhovedet ikke mere:

Laura                                At tænke på vores tid sammen er ... overhovedet ikke svært

Tibor                                 At du ikke mere er der, det er så .... ligegyldigt
 
Laura                             Så går jeg da nu.
 
Hun vender sig om. Følget træder frem. 
 
Lausi                              Sagen er denne, Tibor.

Lauti                              I vores gade står en mand.
 

Lausi                              Hans navn er Maximilius Profitikuss.  
 
Lauti                              Kender du noget til ham?

 
Lausi                              Han tilhører Ordenen af Investorer.

 
Lauti                              Han mener, at vores hjem tilhører ham.

Lausi                              Han er usandsynlig rig og elokvent!
                         
Lauti                                  Og når jeg siger, det er ikke dit hjem, det er mit, så svarer han, hjem? Et   
                                       hjem, du har intet hjem.                               
Laura                                Man kunne sige, udsalget af byerne ødelægger alle hjem
                                      Men den der siger det, han kender ikke Lause



6. ET HUS I VANVITTIGE TIDER
                    
Launo/Lausi/Lauti      En zone af forbundethed

Forenet i forskellighed
Et hus i vanvittige tider

 
En tilflugt fra isolation 
En fremtid uden eksklusion
Et hus, som står for os 

Et hus der er som en stor og vild bisværm
Farve, spørgsmål, ruder, film, venner, klang
Den sidste ø, der endnu er på kortet
I de kolde penges hav

 
Et tilflugtssted for utopien
Sig hér aldrig aldrig ikke
Et hus i vanvittige tider

 
En enhed uden enhedstvang
Diskurser iler frem foran
Et hus og ingen skal forlade det  

Et hus for mange frie ånder i denne by
Bøger, bruser, blive, kager, Agit-Blad
Den sidste ø, der endnu længe ikke går under
I de kolde penges hav

 
Lauti En forening med en stor virketrang

Og udpræget taletrang

Lausi            En højlydt anti-fascist-front
Et sted som det lønner sig at kæmpe for

Lauti            Herskab bliver her karikeret
Boligkoncerner attakeret

Lausi For en by med livskvalitet
Og ingen konventionalitet

Lauti Et liv af overkommelighed
Kollektiv forbundethed

Lauti/Lausi/Launo Lad os koge det hele ned:
Den der køber hér, køber strid!!!

Laura Et hus i vanvittige tider / Et hus for solidaritet

Lauti/Lausi/Launo En hytte såvel som et folkepalads



En levende kontrast der fungerer!
Et hus i vanvittige tider

Et sted for kreativitet
Kunst og håndværk, alt går
Et hus, der lever med os!

Et hus med kold opvarmning men varmt hjerte
Leve, lære, sange, smile, le, læse, smerte
Den sidste ø er endnu ikke blæst bort i vinden
I de kolde penges hav

Laura                               Og så tænkte jeg, at måske ...
                                    
Tibor                              Hvorfor skulle jeg hjælpe dig, Laura?
 
Laura                             Foruden os er der ikke mere nogen.
                                      Alle er i mellemtiden blevet overtagede.  
                                      Investorernes Orden har overvundet alle.                 

Og derfor tænkte jeg, at du måske, 
kun måske, havde en lille slurk til mig,
kun en dråbe, måske er det nok,
af modstandens eliksir.

 
Tibor                              Ak, du vil have eliksiren
                                      Og jeg var ved at tro,
                                      jeg kraftidiot troede næsten,
                                      at du var her på grund af...
                                      De smukke træer hér.
 

               Trylledrikken, den findes ikke mere
                                      Den sidste flaske blev stjålet
                                      Det vil aldrig mere blive, som det aldrig var
                                    
                                      Jeg kan ikke hjælpe dig
                                    

7. DEN MISTEDE ELIKSIR

Gadekoret driver Tibor og følget ud på gaden. 
 
Gadekor        Hvor? Hvor? Hvor?
                               Hvor er modstandens eliksir?
                               Hvem? Hvem? Hvem?
                               Hvem har taget den fra os?
                               Hvordan? Hvordan? Hvordan?
                               Hvordan er den forsvundet fra os?
                               Hvornår? Hvornår? Hvornår?
                               Hvornår er det dog sket?



 
Hvor? Hvor? Hvor?
Eliksiren var vores hele kraft, den gjorde os uovervindelige

                               Hvem? Hvem? Hvem?
Vi vogtede den så nøje, men så blev alt så dunkelt,

                               Hvordan? Hvordan? Hvordan?
Så var eliksiren pludselig væk, og vi, vi følte så en skræk,                               
Hvornår? Hvornår? Hvornår?
Indtil i dag er spørgsmålet, hvem har drukket eliksiren

                              
Den dag
 Hvor Lauratibor ville være forenet
 Den dag
 Hvor himlen ville være helt fri
 Den dag
 Eliksiren, tilbage i vores hænder
 Den dag
 Ja den berømte modstandseliksir
 
Den dag
Hvor Lauratibor ville være forenet
 Den dag
 Hvor gaderne ville være et stort VI
Den dag
 Eliksiren, den bedste som findes
 Den dag
 Tilbage med ubesejrethedens eliksir  

Tibor                              I giver mig jo intet valg!
 Men tro ikke, Laura, at jeg kommer for at redde dig.                       
 Hvis jeg redder nogen, da redder jeg mig selv! 

 
2.     AKT

8. SANGEN OM DE FORSTENEDE

Følget møder Gloria og de forstenedes kor. 

Forstenede          Vi er de forstenedes kor
                               Vi er i chok, fordi vi er blevet forrådt.
 
Ejeren             Mine skattede lejerinder og lejere! 

Det er ejeren af huset der taler til jer! 
Jeg lover jer, I får alle lov til at blive her! 
Ingen vil fordrive jer herfra! 

 
Forstenede Men han løj



Gloria                             Se, hvad du har gjort. De er forstenede, fordi de tror på dit vrøvl. De tror   
                                       ganske enkelt ikke på, at der findes mennesker, der ikke tror på andet end 
                                       penge. De tror på dig! 

Forstenede          Forræderi, forræderi
Forrådt og løjet for

                               Forræderi, forræderi
                               Ydmyget og løjet for
 
Ejeren             Mine veninder, mine venner!

I er i sikkerhed! 
Ingen mister her sit hjem, 
forbered jer ikke! 

Forstenede          Vi er de forstenedes kor
                                Vi er i chok, fordi vi er blevet forrådt.

Gloria                             De er forstenede, fordi de vil tro på mennesker. De er forstenede, fordi de 
                                       ikke kan tro, at de ikke kan tro på dig. Du har taget enhver tro fra dem.

Forstenede Men han bedrog

Ejeren           Hvornår vil I endelig tro på, at jeg er et godt menneske? 
At jeg kun vil passe på det der er! 

Gloria                                De er forstenede, fordi de for sent forstod, at de ikke skulle have troet på dig  .
                                       Men de troede på dig og du har snydt eliksiren fra dem. Og nu er de fortabte.

Forstenede          Forræderi, forræderi
                               Forrådt og løjet for

Forræderi, forræderi
                               Ydmyget og løjet for
 
Ejeren             Mine meget ærede undersåtter  

Jeg står ved mine løfter! 
At huslejen bliver højere 
er da ingen forbrydelse!   

 
Forstenede          Vi er de forstenedes kor
                                Vi er i chok, fordi vi er blevet forrådt.
 
Ejeren            Så glem dog jeres trylledrik! 

Så glem dog jeres trylledrik!
Lad verden være som den er 
Jeg giver jer mit ord på 
Jeg er den sidste gode kapitalist! 

                                                                           



9. UMUT
 
Tibor  til Laura                 Vi må videre 
Laura                                 Forstår du ikke
Tibor                                 Bare lad dem være
Laura                                 Svigt dem ikke

Tibor                                 Vi må videre
Tibor                                 Det er for meget for os
Laura                                 Gør det for mig
 
Laura                                 Så vil du aldrig finde eliksiren 
Tibor                                 Det kan jeg ikke bekymre mig om
Laura                                 Og alt forbliver ved det samme gamle 
Tibor                                 Hold op med at stå og klynke 

...med at klynke 
Laura                                 Eller bliver værre
Tibor Hold op med at klynke!

                          Verden ligger længst i ruiner 
Laura Og værre!

Håbets gudinde Umut, umut
Umut, Håb, Hope
Umut, umut
Umut, Håb, Hope
Ne hayal ediyorsun?

Herşey herkese ait
                Artık kimse kira ödemiyor
                Tanıdık mahalleler
                Karışık mahalleler
    
                                     Buluşma noktaları
                Oyun alanları (oder Cocuk Parklari)
                Kendini geliştirme
                Katılım
 
                Renkli sokaklar
                Boş alanlar
                Öz yönetim
                Genç, Yaşlı
 
                       Özgür Yaşam
              Mahalleler büyüyor
                herkes için bir çatı…

Håbets gudinde Umut, umut
Umut, Håb, Hope
Umut, umut
Umut, Håb, Hope
Hvad drømmer du om?



Håbets gudinde Herşey herkese ait
Laura Alt tilhører alle
Håbets gudinde Artık kimse kira ödemiyor
Laura Ingen betaler husleje mere
Håbets gudinde Tanıdık mahalleler

Karışık mahalleler
Laura Og opblandede kvarterer

Gudinde/Laura (samtidig) Buluşma noktaları Steder at mødes
Oyun alanları Legepladser
Kendini geliştirme Selvudfoldelse 
Katılım Deltagelse

Renkli sokaklar Kulørte gader
Boş alanlar Frirum
Öz yönetim Selvbestemmelse
Genç, Yaşlı Unge, gamle

Özgür Yaşam Frit liv
Mahalleler büyüyor Nabolags vækst
herkes için bir çatı Et tag over alle

Håbets gudinde Umut, umut
Laura Håb, Hope
Håbets gudinde Umut, umut, umut
Laura Håb, Amal, Hêvî

Håbets gudinde Umut, umut
Laura Håb, Hêvî
Håbets gudinde Umut, umut, umut
Laura Håb, Hope, Espoir

Gudinde/Laura Håb, Umut, Amal, Hope, Nozomi 
Håb, Umut, Hope, Esperanza, Espoir

Laura                                             Var det ikke dig, der plejede at sige: 
Kærlighed er større, Kærlighed er mange
Kærlighed kan alt, hvis man tør den 

kort pause

Tibor                                      Her…  
Jeg giver dig 

         min hånd
                                           Jeg ved, det er ikke meget  
                           Kun en hånd
                                           Men det er..

en hånd



Laura                                         Se, Tibor, se! De forstenedes kor bevæger sig!
De forstenedes kor rejser sig!

 

10. NU ER DET NOK

Lejer*inde 1 I vores hus blev en familie med børn fordrevet
Begrundelsen var "til egen brug" 
Begrundelsen var "til egen brug"

GadeKor Nu er nok blevet demoleret 
tilstrækkeligt blevet besværget
nok der er blevet manipuleret 
nok der har chokeret 
Nu er det nok, dette bedrag 

Lejer*inde 1 For vores hus må vi jo hele tiden hele tiden kæmpe
I byretten
I byretten

GadeKor Det er blevet gjort svært nok
Er beklaget nok
Der er forklaret nok
Gjort usikkert nok
Det er nok, nu er det akut

 
Hvad så gøre i golde tider?
Parallelt: Hold fast i hinanden
Overalt modbydeligheder  

  Parallelt: Kan I mærke hvorhen vinden blæser   
Alle: Altid og overalt fighte
Kvinder: Intet hviler mere  
Mænd Oktaver: Ballade og vrede
Alle unisont, Oktaven: Saml kræfterne, nu falder forretninger fra     
 hinanden
Skanderet:
Nu er det nok, dette bedrag!

Lejer*inde 2  I vores hus ophører et bofællesskab 
Tvangsryddet
Tvangsryddet

GadeKor  Nu er der røvet nok
nok er stjålet
Nu er der misbygget nok, 
nok er fucket op
Nu er det nok, dette bedrag

Lejer*inde 2  I vores hus, der kan vi snart ikke mere betale lejen
her bliver luksussaneret



her bliver luksussaneret 

GadeKor Nu er nok blevet demoleret 
tilstrækkeligt blevet besværget
nok der er blevet manipuleret 
nok der har chokeret 
Nu er det nok, dette bedrag

Lejer*inde 3 I vores hus fungerer gennem uger ingen radiator
Ja man driver os ud af huset
Ja de driver os ud af huset

GadeKor Det er blevet gjort svært nok
Er beklaget nok
Der er forklaret nok
Gjort usikkert nok
Det er nok, nu er det akut

Hvad så gøre i golde tider?
Parallelt: Hold fast i hinanden
Overalt modbydeligheder  

  Parallelt: Kan I mærke hvorhen vinden blæser   
Alle: Altid og overalt fighte
Kvinder: Intet hviler mere  
Mænd, Oktaver: Ballade og vrede
Alle unisont, Oktaven: Saml kræfterne, nu falder forretninger fra 
 hinanden
 Skanderet: Nu er det nok, dette bedrag!

Lejer*inde 3 I vores hus bliver min knejpe nedlagt 

Til fordel for et Start-Up-Working-Space 
Til fordel for et Start-Up-Working-Space  

GadeKor  Nu er der røvet nok
nok er stjålet
Nu er der misbygget nok, 
nok er fucket op
Nu er det nok, dette bedrag



11.1 SANGEN OM UBEKYMRETHED 

Tabor                                             Meget ærede, blandede områder, al form forladende typer af         
                                                    udefinerede erhverv, af ikke fattelige bolig- og arbejdsformer, af     
                                                    denne så højst sammenblandede lauratiborisk blanding:
 
SenatorHvad                         Hold venligst alle op med at bekymre jer
                                           Dog intet sker fra i dag til i morgen
                                           Hold venligst alle op med at bekymre jer
                                           Jeg selv ler ti minutter hver en morgen
                                           Positive tanker er formlen på succes
                                           Så hold venligst alle op med at bekymre jer
 
                                           Lad os dog sige det med det samme
                                           I er ikke vores ansvarsområde
                                           Hvis vi kunne bestemme da ville vi løse problemet,
                                           Men Føderationen har hér bundet vore hænder
                                           Hvad med en underskriftsindsamling, så løser det sig
                                           I har sikkert gode netværk - I kunne bevirke noget
 
                                           Ja hvad håber I alle at vi nu kan gøre
                                           Måske kunne vi alligevel gøre et eller andet
                                           Ganske vist er årets budget planlagt siden 2000
                                           Og siden Coroooona er vi desværre fallit
                                           Men I er jo så kreative, I kommer sikkert i tanke om noget
                                      Og så går vi i gang - side om side

11.2 VORES VEN DET FRIE MARKED

SenatorHvornår Jeg tænker hele tiden over
                                           Hvordan jeg kan redde jer
                                           Og har allerede mange konkrete ideer
                                           

I koalitionens aftale
                                           Står det allerede skrevet
                                           Derfor redder vi jer helt helt sikkert

Det frie marked dominerer
                                           Men det er også vores ven 
                                           Derfor må vi ikke forstyrre det for meget

11.3 BYEN ER KAPITAL 

SenatorHvordan  For den overkommelige by 
Gør vi altid rigtigt rigtigt meget 
Livskvalitet der kan betales
Er vores enestående mål



Ja med os bliver det mere og mere retfærdigt..
I kan stole på os 

Men hvis huslejer pludselig fryses fast
Fordriver vi jo alle investorer
Men uden alle disse investeringer
Er en by ... som vores jo fortabt

Og nu siger I sikkert
Ja, og præcis sådan skal det være
Men der tager I desværre fejl
ganske gevaldigt fejl

Den der sætter sin egenværdi over styr
Han giver det bort som tæller
Den som ønsker ekspropriation er
Er dumpet i virksomhedslære

 
Ja med os bliver det mere og mere og mere retfærdigt..
For enden af dette leje-cirkus
Hvad kommer da? 

SenatorHvadHvornår Socialisme!?!?! 

SenatorHvordan Men I kan endnu stole på os √

Men hvis staten nu redder jer allesammen 
Hvad tror I så, hvor mange vi ville have?  
I må forstå, at uden alle disse investeringer
Er vores by …

SenatorHvadHvornår Fortabt! 

SenatorHvordan
SenatorHvad/Hvornår/hvordan Hvem profiterer så

           Af vores store boom
           Måske også jer 

SenatorHvad/Hvornår   Med os vil det hele snart ende godt

SenatorHvordan Det er af den største vigtighed at I begriber
SenatorHvad             at uden vores penge bliver der 
SenatorHvornår af jeres drømme intet tilbage 

Er byrummet et ideal,
forbliver gevinst nu engang central
Kadence: Og huslejerne er desværre desværre 

SenatorHvad/Hvornår/Hvordan Den store kapital!! 
 



Tibor/Lausi/Lauti                    Laura, Laura, 
Hvor går du hen?
Vi ved jo alle, det giver ingen mening!

 
Laura                                     Tibor, Tibor!

Det er den uimodståelige tiltrækningskraft fra realpolitik! 
Vi er blandingen! 
Det er os de vil have! Os de vil hjælpe! 
Kun de kan sænke grundskylden! 
Det er os de vil redde! 

Tibor                                              Men lyttede du ikke, hørte du ikke hvad de sagde? 

Laura                                             At de vil hjælpe os, at de venter på os! 

Tibor                                              Det er ikke os de tænker på!

Laura                                             Åh, jo det er, Tibor, det gør de!

Tibor                                              Men ser du ikke, hvorledes de splitter os!

Laura                                             Lad mig komme igennem, lad mig gå! Jeg lader mig ikke holde      
                                                    tilbage af dig!

12. DE HVIDE RYTTERE I
 
Kassandra                     Se, der borte på himlen
                                           De hvide ryttere
                                           Google, Amazon, Zalando

Overtager kommando 
                                           Se, nu brygges noget sammen

Snart står byen her i flammer

13. SMÅINVESTORERNES KOR 

Småinvestorernes kor   Købe, købe, købe
Siger bankrådgiveren
Købe, købe, købe 
Det viser også udviklingen i DAX 
Renterne er nede som aldrig før
Der hersker et stort hysteri
Det er markedet
Kan intet købes, fatalt!
Intet købes, fatalt
Markedet er også ... 
Talt: For os en stor kval
Til sidst har vi jo intet ...
intet valg .. intet valg .. intet valg .. intet valg .. bortset fra at 



Hamstre, Hamstre, Hamstre
Det er den nye frihed
Hamstre, Hamstre, Hamstre
Det er den nye trend
Inden jeg pludselig intet ejer
Fordi en krise ødelægger min kapital
Så afbetaler jeg. Indtil alt tilhører mig
Indtil denne bolig helt tilhører mig 

Spare, spare, spare
Den der har, vil have meget mere
Ejendom er nemlig frihed 
Sådan ville det også være for jer 

Hahahahahahahaha
I tror, at det kunne være retfærdigere?
Hahahahahahahaha
I tror på huslejelofter? 
Hahahahahahahaha
I er jo mine renter!
Hahahahahahahaha
Der findes ingen gaver 
Hahahahahahahaha
Hahahahahahahaha

 
Eje, eje, eje
Det drøner rundt i vores hoveder 
Eje, eje, eje
Det skriges ud fra overalt
Vi ville også ønske det var fint og rart
Den der er rar, er hurtig borte
Sådan er markedet…
I flytter alle snart ud 
Af dette hus endelig ud 
Så er det slut slut, klaret

14. KÆRLIGHEDENS MESTER 

Håbets gudinden Umut, umut
Umut, Håb, Hope
Umut, umut
Umut, Håb, Hope
Ne hayal ediyorsun?

__

Laura Hvor kunne jeg dog
narre mig selv
De vil ikke redde os 
Og redder ingen
Nej... os redder ingen



Tibor Hvis ikke vi selv gør det
                                Ja kom til os,                                

Gloria                                 Det ville være en lykke                                           
Lausi                                  Kom det sidste stykke 
        
Tebor                             Så kom til os 
Gloria                                 Lad os gøre noget 
Lauti                                  Vær ikke skør 
Tabor                                Ja kom tilbage 

Tibor  Umut, umut
Umut, Håb, Hope
Umut, umut
Umut, Håb, Hope
Hvad drømmer du om? 

Alle Alt tilhører alle
Ingen betaler husleje mere
Fortrolige nabolag
Opblandede kvarterer

Steder at mødes
Legepladser
Selvudfoldelse 
Deltagelse

Kulørte gader
Frirum
Selvbestemmelse
Unge, Gamle

Frit liv
Nabolags vækst
Et tag over alle    
 

Alle Umut, umut
Håb, Hope
Umut, umut, umut
Håb, Amal, Hêvî

Umut, umut
Håb, Hêvî
Umut, umut, umut
Håb, Hope, Espoir

Håb, Umut, Amal, Hope, Nozomu
Håb, Umut, Hope, Esperanza, Espoir

                           Hvad drømmer du om?



3. AKT

15. DE HVIDE RYTTERE II

Kassandra                   Se, der borte på himlen
                                           De hvide ryttere
                                           Google, Amazon, Zalando

Overtager kommando 
                                           Se, nu brygges noget sammen
 Snart hele byen her i flammer

 
16. LEVE HØNEN

10 Chicken Denne ting er noget alment som vi siger
                                           Sidder på en stang hvorfra vi ikke viger
                                           Hønen er død, leve hønen

Leve hønen!
                                           Vi overlader ikke denne by, 

Denne by ikke til de rige

Grunden til vi endnu sidder her og ruger
Vi tillader ikke at nogen smadrer vores drøm
Hønen er død, leve hønen
Leve hønen!
Vi høns følger ikke hierarkiske,
ikke hierarkiske gokkerier 

Vores art som Høne er truet, fordi
Fordi et høne-liv sig ikke lønner
Hønen er død, leve hønen
Derfor bliver vi ikke, 
helt sikkert ikke skånet 

Vi øver os i at leve kollektivt 
Og hønsevarmen skal til andre gives
Hønen er død, leve hønen
Leve hønen!
Derfor kommer man heller ikke helt,
ikke helt til at fjerne os fra gården



Vi ved nok, at bonden ikke redder os
Han har jo længst spillet sin gård bort
Hønen er død, leve hønen
Leve hønen!
Derfor strejker vi nu allesammen,
Lænket fast til hønsehuset 

Snart spadserer her en slagter ind, men en
Høne lader aldrig en høne i stikken 

Hønen er død, længe leve hønen
Hver en dag skal være en, 
Skal være en modstandens dag 

17.1 INVESTORERNES ORDEN

Investorernes kor  
Nu kommer vi

Profit, profit

                               Jeres tid er forbi

Nu kommer vi

 

Vi tåler jer ikke mere

I irriterer os ... meget

I har intet I kan give os

I har været for længe ... her

 
Tiber kaster sig ind i handlingen, bliver skubbet fra den ene investor til den næste.

 

Tibor                   Du har vores trylledrik, det er sandt, det er sandt!

 

Ledsagere          Tibor, se at komme ud derfra, red dig ud!

 

Investorernes Orden Nu kommer vi!

Profit, profit

Byen det er os

Profit, profit

I ved for meget

 

Profit, profit, profit

Fortjeneste bliver med fortjeneste lagt sammen

Penge regerer verden

Men I har jo ingen penge

 

Tibor                Jeg genkender dig, det var dig, du stjal vores trylledrik! 

 

Ledsagere          Tibor, opgiv det, vi kommer til at miste dig!



 

Investorernes Orden

I ved for meget!

 

Jer har ingen brug for mere

Staten er jo selv social

Find jer et andet sted

Pis af til udkanten

 

Pis af til udkanten

Pis af til udkanten

Pis af til udkanten

Pis af ... til udkanten!

 

Tibor                             Giv os det tilbage, som du har stjålet fra os! Giv alt tilbage!

 

Ledsagere                       Tibor, hvad gør du? Hvad forventer du? Er du blevet tosset?

 

Investorernes Orden

I er et ros

Beskidt og højlydt

 

Vi er trætte af jer

Dette er den indre by

I er jo et ros

Beskidt og for højlydt

 

Tibor                             Det er vores eliksir, du har stjålet den!

 

Ledsagere                       Tibor, de er for mange! På den måde får du aldrig eliksiren tilbage!

 

Investorernes Orden

Ud til udkanten

 

Profit, profit

Byen det er os

Profit, profit

I ved for meget

 

I forstyrrer vores planer

I forstyrrer vores drøm

I stopper væksten

I er stilstand

Penge regerer verden

Men I har jo ingen penge

 

Tibor                             Du har vores eliksir, jeg ved den er her!



 

Ledsagere                       Tibor, opgiv det dog! Du tåger!

 

Investorernes Orden

Profit, profit, profit

Verden regeres af penge

Profit, profit, profit

Fortjenesten beholder vi:

NU KOMMER VI!!

 

Tænk nu ikke så meget over det

Livet koster penge

Tag nu bare og spil med

Æd nu bare lorten, æd den!

 

Æd nu bare lorten, æd den!

Æd nu bare lorten, æd den!

Lorten, æd den!!

17.2 TIBORS DØD  
                                        
Tibor er på randen af udmattelse. Optjeneren taler ud fra kredsen af investorer, men viser sig ikke i
egen person. 

Tibor            Hvordan kan vi bekæmpe dig, 
når vi ikke ved, hvem du er?   
Hvordan kan vi henvende os, 
når vi ikke engang ser en brevkasse dér 
Hvordan kan helt*inderne i dette sagn besejre det onde, 
når det onde slet intet ansigt har?

 
Optjener Hønens time har for længst slået!
                                           Så pak sammen og skrid
                                           På aktiemarkedet har I ingen værdi
                                           Den store nedslagtning vil følge
 
Tibor            Når profit rangerer højere end liv

Hvordan kan man da stadig kalde det liv? 
Hvad har du der, midt i dit bryst
hvor andre har et hjerte? 

Optjener Et hjerte? Klart, at jeg har et hjerte
Et hjerte for mig, men kun for mig! 
Et slemmere dyr end mennesket findes der
ikke på denne planet



Tibor Hvordan kan vi sammen overleve i denne verden? 
    Hvordan kan vi gøre det, uden at alt ødelægges? 
    Hvad gør du, Hvad sigter du mod?
    For at menneskeligheden ikke dør? 

Investorernes kor Pøbel betal
Pøbel ti 

Optjener Denne by er jo allerede opdelt
Den tilhører mega-koncerner
Og den der ikke retter sig efter vore regler,
vi så desværre fjerner!

I har ingen ret til den indre by 
I har i trods en fastlåsthed nået 
Statsmagten beskytter ejendomsretten

                                  Den som ikke går, han bliver gået

Udrustet med tusinde embedsmænd
Kapitalens udsendte 
Kommer jeg og henter jer og slagter jer
Bag mig står kun den dumme stat

Jeg smadrer jeres ideer 
Hurtigt og uden smerter  

Alle ledsagere Nej! 

Tibor Jeg dør, jeg forsvinder bort, 
 Af et knust hjerte!

  
Tibor dør. 
 

18. HVAD HAR ENDNU EN VÆRDI?
 
Laura                     Hvad har endnu en værdi?

Hvad?
Hvad?
Hvis kærlighed ikke mere har nogen værdi?
Når selv kærligheden knuses mod verdens effektivitet?
Hvordan så stadig elske?
Hvorfor stadig elske?
Og i hvilken verden?
I hvilken verden?
Du og jeg var den verden, som vi drømte om
Vi var ikke to
Ikke tre
Vi var et fælles-, ak!



Vi var et fælles-, ak!
Hvilket tomt ord
Fællesskab?! Ha, ha, ha!
Hvilket tomt ord…
Du og jeg levede, vi levede
Og hvor vi levede
Vi levede som vi ville leve, ikke skulle, men ville leve!
Det som var vores, det var for andre
Som andre var for os to
Vi havde ikke meget, men havde nok af alt
Og alt der var, det var for alle!
Hvad har endnu en værdi?
Hvad?
Hvad?
Når kærlighed ikke mere har nogen værdi?
Når selv kærlighed knuses mod verdens salgbarhed?

Det blev dyrt, Det blev hele tiden mere dyrt
Vi betalte alle, betalte og betalte
Vi sled os fra dag til dag
Og til sidst ...
Hvad er der tilbage? 
Hvad er der tilbage? 

19. SØRGEMARCH - TIBOR BÆRES TIL GRAVEN 
               
De ti Chicken bærer Tibor til graven. 
Laura løfter sin husdørsnøgle højt over hovedet.
 
Laura                                                         Hører du, verden, jeg opgiver dig
                                                                Jeg tager slutningen med i købet

            Dette er nøglen til vores hus!
                                                                Jeg afleverer den! Jeg giver den bort!
                                                                Jeg har ikke flere kræfter!       
                                                                Dette er en sørgemarch
                                                                 Uden Tibor giver det ikke mere mening!
                                                                I kan rende mig i røven!

 

 
20. OPSKRIFTEN PÅ ELIKSIREN
 
Druide 1                13 Kilo frisk vitalitet hældes i et kar
 
Druide 2                Mindst 10 Liter god organisation røres forsigtig deri

 



Druide 3                En nævefuld direkte aktion kastes med schwung i blandingen 
  
Druide 1/2/3       I bunden af bryggen bobler det gode liv for alle

 
Druide 1                     Afklaringen af vores egne konflikter tilføres

Druide 2                     En kæmpemæssig portion udholdenhed

Druide 3                Meget lang tid tilsættes
 

Druide 1                Og rør kampgejst i
 

Druide 1/2/3                I bunden af bryggen bobler det smukke liv for alle
 

Druide 2                Smid et drys tiltro i
 
Druide 3                     Formodentlige praktiske forhindringer sies fra
 
Druide 1                     Forsigtigt bland selvtillid i eliksiren

 
Druide 1/2/3               I bunden af bryggen bobler det gode liv for alle

  

Alle Druider               Og til sidst ...
 

Druide 2                Til sidst?
 

Druide 3                Til sidst?
 

Druide 1                Til sidst?
 

Druide 2                Hvor er urten?
 

Druide 3                Hvilken urt?
 

Druide 1                Den sidste urt! Urten, som binder det hele sammen!
 

Alle Druider          Urten, som binder det hele sammen?
 

Druide 2                Den gror ikke mere!
 

Alle Druider          Den gror ikke mere?
 

Druide 3                Den gror så at sige ikke mere.
 

Druide 1                Hvad betyder så at sige?

Druide 3                Af og til har jeg endnu set den gro. Men kun på sjældne, udvalgte steder. 
Og da jeg plukkede den, da ...
 



Druide 1                Fortæl!
 

Druide 2                Hvad så?  
 

Druide 3                ... Da visnede den mellem mine fingre.
 

Druide 1                Vi må søge den! 
 

Alle Druider          Vi må finde den!
 

Druide 1                Druidinder og druider i denne by, lad os gribe om vore stave, lad os rette 
vores runde rygge og begive os ud og søge efter urten, som man brygger 
trylledrikken af.
 

21. KONGEN AF LAURATIBOR 
Maximilius Profitikuss holder flasken med den sidste modstands-eliksir i sin hånd.
 
Laura                              Der står han!

Maximilius Profitikuss!
 Se, han har trylledrikken!
 Han er alt for stærk!

 
Maxi Laura, ja der er du

Jeg har savnet dig meget

Der er du, min heltinde

Din hånd være kysset 

Ja kære Laura
Jeg har noget til dig
Sig nu ja, det er et forslag
Mit sidste, der kommer ikke flere

Maxi Jeg er også selv humanist

SenatorHvadHvordanHvornår En stor humanist

Maxi Ligesom dig antifascist

SenatorHvadHvordanHvornår som dig antifascist

Maxi Det mest liberale menneske, som findes

SenatorHvadHvordanHvornår Han er også et menneske

Maxi Derfor er jeg kommet hertil 

For at tilbyde dig mit hus ...

til salg

Maxi Aldrig må nogen jage dig bort herfra

SenatorHvadHvordanHvornår jage bort

Maxi Det ønsker jeg for dig, ja for dig



Maxi Her skal du altid være

SenatorHvadHvordanHvornår være, ou-ouuu

Maxi Måske endda ... med mig 

Maxi Jeg er også selv humanist

SenatorHvadHvordanHvornår Super-humanist

En hjertegod feminist

SenatorHvadHvordanHvornår Fem-, Fem-, Feminist

Maxi Det mest liberale menneske der findes

SenatorHvadHvordanHvornår Han er også et menneske

Maxi Derfor er jeg kommet hertil 

For at tilbyde dig mit hus ...

til salg

SenatorHvadHvordanHvornår Et liberalt menneskes dyder!

Han er også humanist

Et godt livs dyder!

Han er også humanist

Maxi Forstå at jeg hvad angår salgsprisen

ikke kan komme dig imøde

selv over for mine børn er jeg hellere fair end rar 

Maxi Alligevel er jeg humanist 

Maxi Man kalder mig også lejlighedsvist hedonist

Maxi et par millioner er ikke for meeeeget

InvestorKor Huset er en fantastisk deal ... 

Maxi Ja glem din Tibor og kom min skat... til mig! 

22.1 HVEM TILHØRER LAURATIBOR?
        
Laura                     Du elsker mig ikke, nej
                               Du har ingen følelser for mig
                               Hvad andre gør og føler
                               Interesserer dig ikke

Maxi                       Jeg har drømme, det passer
                               Jeg vil i livet vove meget
                               Men jeg vil helt sikkert, min kære
                               Ikke skade dig
 

Laura                     Hvilken slags drømme er det



                               Der ødelægger andres drømme
                               Når du stjæler hjem
                               Når du stjæler hjem 
                           Hvad!  
                               Som tilhører andre
 
Maxi                       Hvorfor går du ikke bare 

Ind på min pris
Du vil være ufatteligt begejstret
Over din luksuslevevis  

                               
Laura                     Du vil altid blot have mere
                               Det drejer sig for dig ikke om mig
                               Du elsker kun din ejendom
                               Dine penge og dig
 
Maxi                       Og du drømmer hele dagen
                               Og tror, at alting altid kan forblive
                               Men for at have et sted i verden
                               Må man sit værd bevise  

Laura                     Ligesom dig, mener du
                               Med dit ego-nummer
                               Fordi de rige bliver rigere
                               er verden så fuld af kummer
 
Maxi                       Hvad vil du, forsvind!
 
Laura                     Jeg går ikke, jeg bliver!
 
Maxi                       Så er det ud!
 
Laura                     Du kan gå!
 
Maxi                       Jeg er ejeren!
 
Laura                     Vi er beboerne!
 
Maxi                       Huset til den, som køber det!
 
Laura                     Huset til dem, der bor i det!
 
Maxi                       Ned med de oprørske!

Laura                     Ned med de uanstændige!
 
Maxi                       Leve aristokraterne!
 
Laura                     Må alle prekariater komme til en ende!
 



Maxi                       Forsvind!
 
Laura                     Jeg bliver!

22.2 KAPITALENS ENDELIGE VREDE
 
Maxi                           Nu har jeg fået nok! Som du jo allerede har set, er jeg i besiddelse af jeres 

sidste kraft! Jeg drikker af jeres forbandede trylledrik. Jeres 
modstands-eliksir!

 
Han tømmer i en slurk modstandens eliksir.

Laura                     Åh nej!
 

Maxi Aldrig, aldrig, aldrig kommer I til at besejre mig!
 

Laura              Det er forbi!
 

Maxi                       Aldrig, aldrig, aldrig bliver jeg drevet bort herfra!

Maxi           Jeg er kongen af Lauratibor! 
Mig tilhører verden allerede længe.
Men endelig har nu alle forstået
at jeg er kongen af Lauratibor 

Maxi Ja, jeg er kongen af Lauratibor! 
Inv.Kor Se kongen af Lauratibor
Maxi Mig tilhører verden allerede længe.
Inv.Kor Ham tilhører verden allerede længe.
Laura Bange, åh jeg bliver så bange
Maxi+Inv.Kor Men endelig har nu alle forstået,

at mig/os/ham tilhører…
verden!

Inv.Kor Verden er vores minedrift, vi bedøver deres
verden, det er jo vores minedrift, vi bedøver deres…
verden, vi bedøver harmoni, vi bedøver deres ...

Laura Verden ligger jo fuldstændigt i ruiner
Maxi Endelig fred!
Laura Fred er kun en stum sygnen hen
Maxi Endelig harmoni!
Laura Den harmoni er sanserne ... der isoleres  
Maxi Endelig rigdom!
Laura Ja, den vokser og vokser, gør vreden 
Maxi+Inv.Kor Haaahahahahahahaha Hønens time har slået! 

Maxi                       Laura, giv mig nu nøglen til mit hus!



22.3 MENNESKENE VÅGNER

Tabor                          Men hvad skete der i denne nat?
Noget, som hr. Maximilius Profitikuss ikke havde troet.

Tebora                             Laura, Laura! Behold nøglen, den tilhører dig! 
 
Lausi/Lauti                        Behold nøglen, Laura, behold den!
 
Gloria                             Giv ikke nøglen fra dig!
 
Druide                             Aldrig, aldrig aflever jeres nøgler! For det er jeres nøgler! Det er nøglerne til 
                                       jeres hjem! 
 
Kassandra                Se, der langt borte på himlen
                                   Menneskene vågner! 
                               Wedding, Schöneberg og Treptow
                                   Steglitz, Friedrichshain, Marzahn

Kassandra/ GadeKor Se, her står vi sammen
Snart vil retfærdigheden flamme op

22.4 SAMLINGEN

Tabor                          Og fra nabolandsbyen mod øst kom hæren af de chikanerede                    
                                       pensionist*inder ridende på deres kæpheste!

De chikanerede             Hér!
 
Tabor                          Og fra landsbyen mod vest kom de fordrevne og glemte familier løbende!

 
Die fordrevne                 Hér!

 
Tabor                             Og fra bjergene mod nord indfandt sig højlydt og i utælleligt antal de         
                                       røvrendte kreative.

 
De røvrendte                 Hér!

Tabor                          Og fra skovene mod syd var der pludselig skarer af freaks og udstødte klar til
                                       den sidste kamp!

 
Freaks&Udstødte          Hér!

 
Laura                          Nøglen til vores hus, den nøgle bliver hos mig! 

GadeKor Hvor? Hvor? Hvor?
                               Vi er eliksiren



                               Vi er eliksiren
                               Vi er modstandens eliksir
                               Hvem? Hvem? Hvem?
                               Eliksiren
                               Eliksiren
                               Vi er modstandens eliksir
                               

Hvordan? Hvordan? Hvordan?
                               Vi er eliksiren
                               Vi er eliksiren
                               Vi er modstandens eliksir

                               Hvornår? Hvornår? Hvornår?
                               Eliksiren
                               Eliksiren
                               Modstandens eliksir

GadeKor Fremtid! 
Frirum!  
Mangfoldighed!!
Kærlighed! 

GadeKor Se, hér står vi sammen

Inv.Kor Leeeve aristokratiet!
GadeKor Enden, enden på alle prekariater!
Inv.Kor Verden tilhører rige privatpersoner! 
GadeKor Oprøret, oprøret vil komme inden længe!
Inv.Kor Pøbel betal
GadeKor Kapisvin æd den
Inv.Kor Pøbel ti
GadeKor Kapisvin farvel    

GadeKor Kapisvin æd den
Inv.Kor Ti dog! 
GadeKor Kapisvin farvel    

Maxi+Inv.Kor  Forsvind!
Laura+GadeKor  Vi bliver her!
Maxi+Inv.Kor  Ud med jer! 
Laura+GadeKor  Vi nægter!
Maxi+Inv.Kor  Ja sker det snart?!
Laura+GadeKor  Vi kæmper!
Maxi+Inv.Kor  Hvad behager?
Laura+GadeKor  Vi kræver!
Maxi+Inv.Kor  Hvad sker der? 
Laura+GadeKor  Vi er i aktion! 
Maxi+Inv.Kor  Hvem hjælper os?



Laura+GadeKor   Vi fejrer!
Maxi+Inv.Kor   Hvorhen herfra?  
Laura+GadeKor   Vi bliver her!
Maxi+Inv.Kor   Det går galt! 
Laura+GadeKor   EKSPROPRIÉR! 

Laura+GadeKor Se, hér står vi sammen
Maxi+Inv.Kor Læ-ænge le-vede alle ar-is-to-kra-ter!
Laura+GadeKor Alt for alle!  
Maxi+Inv.Kor Aaaaaaaaahhhhhhh 
Laura+GadeKor VI BLI-VER HÉR!!

Maxi                               Laura, giv mig nu nøglen til mit hus! Giv mig den!

23. SANGEN OM MODSTAND FINALE

Tibor og Chicken fra et sted langt oppe 

Tibor Laura!

Laura Tibor!

Chicken 1 Hønen er død, længe leve hønen! 

Tibor Ratibor 14 lever!

Chicken 2 Massen lever! 

Lauti Lause lever!

Chicken 3 You can´t evict a movement! 

und flere andre...

Fra vinduerne vokser kæmpemæssige planter og blomster helt ned på gaden. 

Druide 1                         Urten! Den vokser igen!

Tibor                                 Vi tager byen tilbage! 
 
Maximilius kæmper sig gennem menneskemassen.
 
Maxi                               Behold din nøgle, Laura! Behold den!
                                      Jeg vil væk herfra!

Lad mig komme igennem, jeg vil bare væk!
Gør med jeres hus, hvad I vil.
Men bare lad mig komme væk!
Bare væk herfra, og bort!

 



Tabor                          Ja, gode mennesker! Sådan var det dengang, i de sidste dage af kampene 
                                       om husene! Og nu ved I så også, hvordan det skete, at mennesker i dag 
                                       endelig igen er vigtigere end profit, hvorfor ingen betaler husleje mere og alle
                                       huse tilhører dem, der benytter dem! 

GadeKor/Laura/Maxi De er borte! 
Vi er hér!
Denne gade!  
Det er os! 

Mennesker har denne kraft    
Der ud af drømme skaber byer
Vi tilkæmper os en verden
For livet som er vigtigere end penge
Vi står forenet hér! 
Vi er vores egen eliksir!

24. MODSTANDSSANG ENCORE
 
GadeKor              Hvad er eliksiren
                               Som er stærkere end penge 
                               Hvad er vores eliksir
                               Som er meget, meget stærkere end penge

                       Det er det
Det er det
Det er det  

Det er det
Som skaber vores sammenhold
Ud på gaderne i hvert et land
i søgen efter modstandens eliksir

 
 Bütün paralardan daha güçlü İksir nedir 

Nedir paradan çok çok güçlü olan İksir 
Hepimizi bir arada tutandır 
İşte budur, 
İşte budur, 
İşte budur,
İşte budur 
Çıkın sokaklara dünyanın her ülkesinde 
Çıkın direnişin ab-ı hayatını aramaya 

What is the elixir 
More potent and valuable than wealth? 
What is our elixir 
More and more valuable than wealth? 
It is that, 
it is that, 
It is that,



it is that
Which unites us one and all 
Off to streets, my companions 
On our search for the drink of resistance 

 


