Socialistisk 1. maj 2022 i Gladsaxe

Mødeledere: Trine Henriksen, Enhedslisten og Signe Ejersbo, SF

Sted:
Tid:

Buddinge Skole
09.00 – 12.00
Program:

09.00 Morgenmad og kaffe.
09.15 Velkomst.
Sang: Når jeg ser et rødt flag smælde. Oskar Hansen.
09.30 1.

maj tale af Søren Søndergaard, Ø

Sang: Noget om billigrejser. Halfdan Rasmussen.
10.15

SF og Enhedslisten overrækker årets ytringsfrihedspris

11.00

1. maj tale af Serdal Benli, SF

11.30 - 12.00 Afslutning og Internationale.

Musik: Det røde guld
Søren Erichsen, Niels Bonne, Finn Poulsen,

Arrangør: SF og Enhedslisten

Når jeg ser et rødt flag smælde.
Tekst: Oskar Hansen
Melodi: John Madsen
Når jeg ser et rødt flag smælde
på en blank og vårfrisk dag,
kan jeg høre det sælsomt fortælle
om min verden, mit folk og min sag.
Og jeg rejser mig trodsigt i vrimlen,
mens det kogler af kraft i mit mod,
thi det flag, der nu smældende når himlen,
er jo rødt som mit brusende blod.
Jeg har set min fader ranke
ryggen op i flagets brus.
Jeg har lyttet og hørt hjertet banke
i dets stolte, befriende sus.
Jeg har elsket dets farve fra lille,
da min mor tog mig op på sit skød
og fortalte mig manende og stille,
om en fane så knitrende rød.
Jeg har anet slægters striden
imod fremtids fjerne mål.
Jeg har set trælletoget i tiden
blive mænd bag ved kampfanens bål.
Jeg har set den i blafrende storme, jeg har elsket dens flammer i strid,
og bag den så jeg arbejdshænder forme
verden om til en lysere tid.
Det er sliddets slægters fane
over fronten vid og bred.
Den skal ungdommen ildne og mane,
den skal knuse hvert grænsernes led.
Den var forrest i fredelig færden,
den var forrest i stormklokkens klemt;
den er fanen, der favner hele verden –
i dens folder er fremtiden gemt.

Noget om billigrejser.
Tekst: Halfdan Rasmussen
Melodi: Mogens Jermiin-Nissen

Jorden drejer om sin akse
med en masse byer på,
London, Skive, Rom og Fakse,
Novgorod og Åbenrå.
Alle steder bor der mensker,
som er højst forskellige.
En er russer, en er svensker,
og en del er hellige.

Mon hans kone bruger briller?
Er hun liså køn som min?
Mon han har en søn der spiller
på vemodig violin?
Har hans datter papillotter?
Er hun dejlig og banal?
Eller tømmer hun mon potter
på et hinduhospital?

Jeg har hus på denne klode,
hus med lokum, høns og hø.
Jeg er glad og vel til mode
og vil meget nødig dø.
Og når jorden drejer roligt
med mit lille husmandssted,
syns jeg det er helt utroligt,
at jeg osse drejer med.

Se, nu går den satans hane
og gør hønsene besat!
Den skal slagtes en af da'ne,
så det er da noget pjat Mon de frække hinduhaner
siger kykliky som vor,
eller har de andre vaner
som kun Muhammed forstår?

Jeg kan sidde ved mit vindu
når det løber fuldt af vand,
mens jeg tænker på en hindu
i det fjerne Hindustan.
Mon en sådan udenlandsker
sidder drømmende som jeg,
mens han tænker på en dansker,
som sandsynligvis er mig?

Nu er solen atter fremme.
Hanen bruger sin alarm.
Det er rart at være hjemme
ved sin egen vindueskarm.
Jorden drejer om sin akse,
drejer rundt med muld og vand.
Der er langt fra mig til Fakse.
Der er langt til Hindustan.

Internationale.
Tekst: Eugene Pottier . Oversættelse Hans Larsen.
Melodi: Adolphe og Pierre de Geyter.
Rejs jer, fordømte her på jorden,
rejs dig, du sultens slavehær!
I rettens krater buldrer torden,
nu er det sidste udbrud nær!
Bryd kun fortids møre mur i stykker,
slaveskarer, der er kaldt;
snart verdens grundvold sig forrykker,
Fra intet da vi bliver alt!
Vågn til kamp af jer dvale
til den allersidste dyst
og internationale
slår bro fra kyst til kyst.
Vågn til kamp af jer dvale
til den alle sidste dyst
og internationale
slår bro fra kyst til kyst.
Med krigsbegejstring de os fylder
de konger, før vi skal i slag.
Men voldens herre væk vi skyller
på masse-mytteriets dag.
Bær da strejkeånden ind i hæren!
Og på næste krigs signal
vi siger nej til ”helte”-æren
og skyder hærens general !
Vågn til kamp ….
Arbejdere, i stad, på landet:
engang skal verden blive vor.
Den dovne snylter skal forbandet
forjages fra den rige jord !
Mange gribbe på vort kød sig mætter,
lad os jage dem på flugt.
Vor kamp en herlig tid forjætter,
hvor solen altid stråler smukt.
Vågn til kamp …

