DAAROM ZINGT
Erzatsche Meisjes , ,
Zangwijze:

Daarom zingen _wij allen blij.

Dan is 't kermis.

1.
Nu de moffen vooc goed.weg zijn
en vertrokken
zijn naar hun kot
gaan we zonder me,--l.elijden
zeggen tot de meisjes : zot
die verduive'd gansche dager.
liepen met een groene mof
Ge zijt vodden met veel er zatz-bloed
en 't is uwe straffe goed

REFREIN.
Z' Hebben geschoren uw haren
g e stolen uw permanent
och lieve schaapjes 't zal groe ,'èn
als 't Hitlerkruis is gebrand
uw schoone bellen rolletjes
en al uw soir-de-paris
waren toch zeker cadeauti.-s
van erzatz-bucht:
parti.
Ja ne goeêîe Viaamsche
. was voor u inet goed genoe
·ige liept liever met de maffe
van de een in d' andre kroe
Reddet gij zoo uwe broede
die in duitschland
lijden no
uwe plaatse is in Sinte-Krn
in de verraderskluis.

3.
Zelfs o'Jk met boekeetjes b emf
vlogen zij naar britsche tan
en enkele maanden gelede
was het voor duitscht'." tyia
blijf nu wachten rn uw klu
toont uw erzatz-smoelke
n' ·
g'hebt den vijand vier jaar "J,,gezoch
uw eigen volk verkocht.
SLOTREFRE!
Ma~r 't stalt ..,eschreven vo ,, a tt d
uw. verraad 1s goed bekend
nu wij van den mof zijn bev jd
en Churchil zijn mannen zen
gaan wij het zeggen, mijnhe
en
laat deze vodden maa" gaan
vier ja ren zonder geneeren
hebben ze met den mof ge-: .m.
EJNOE.

"LAANDEREN

1

Zangwijze?:

Tour de France.

l.

Den oorlog is bijna gedaan
Van den mof zijn wij af
Hitler die zit in 't kaf
't Is zijn verdiende
straf
De tommies en· de russen geve 1 altijà maarrlament
en met der. fuhrer is het nu c k gt'ker d.
"-

-

REFRF

N.

Z'hebben
gezworen, ja de motten t' overwinnen
neen, 't enden 't jaar zal moffe_!:'Jand niet meer bestaan
de fuhrer zal nu zeker niet men herbeginnen
ze zullen kloppen en op zijn g oot bakhui1 slaan
tegen soldaten als die forme kwade russ en
den sliinmer tommie ... nog O<'n Amerikaan
als dat volk beg nt met v 1e e en obussen
dan:za.1i.dJe..o:un..Dl,.e.t.,1Mkl.....,ü!:~

Wat dat er wil oorlogen
zoo ne lompe dommekop.
nu krijgt hij vast den klop
op zijn duitschen kop
en Churchi.l zit te roepen dat oet weg zoo'n leelijk zwijn
dan overal zal 't voor goed vrede zijn
en gij laffe verraders die no"
mof bemint
ge zijt nu duitschgezinti
zorgt dat ge seftens pint
ge moet nu niet valsch klappe uw namen staan gemarkeerd
uw straf vol~t zeker leeli .jke,
weerd
1SLOTR

REIN

Gij hebt gewerkt en wij zulle
betalen
we willen niet dat ge uw wer
en doet
zijt gii Vlaming of zijt gij uit
ge wordt betaald, maar niet i i-ld of in goed
ge zult-wat duitsch is nu ne ke •1erre zien vliegen
loontje komt om zij1, boontje o '-iet gepaste moment
dat zal u leer!!n uw eigen volkte b~driegen
we maken korte metten en zoqi~ 't gekend
ElNf1::.

