~INT, INs-ITrUUT

:soc, GESCH1EDENIS
AMSTERDAM
\.
"

KI§ gelmi§ti.

Yak, yak oyle yagma

Hava soguk...

Durun hele bir dakika.

DI§arda bir kuguk gocuk..

Hig yalanslz ve glkarslz

Etraflna baklnlyor,

Cevap verin sorulara!

Anlamaya gall§IYor..

Dun gigekti, bugun an.

ate yanda birileri,

Millet petek, devlet bald!.

Gidiyordu aglr aglr,

Kim nerede, kiminledir?

Gazier kordu,

Gozleri hep segmendedir.

Kulak saglr. ..

Annln ignesi sivri,

Babasl da oradaydl

Atln tekmesi fenadlr.

Annesi de arkaslnda.

$imdi bizim istegimiz

<{ok klzml§a benziyordu

Yalnlzca, hilal ba§aktlr!

Yumruklan da havada.

Bu halkl aptal sanmaYIn,

Yollannl kesti once,

Sakln §unu unutmayln.

Gittiklerini gorunce.

Halk AKILLI

Ne hale geldi §u millet,

HALK <{OK SAYGIN!

Hep kar§lslndaydl devlet.
"YEDiK i<{TiK GiDiYORUZ
TABANLARIMIZA KUVVET!"

Sir

OGRENCi c,lktl one:

Su halime bakln once.
Gittik geldik okullara
Kitap dolu e;:antalarla.
Krediler tOkendiler,

~

Ogretmensiz slnlflarda.
Uyu~turucu

bir yanda,

Dayak desen keza oyle...
Minicik slnlflarda dort-be~ ki~i bir slrada...
Kim verecek hesabml, kaybettigimiz yillarln.
Diyelim ki okul bitti. Ne olacak soyle yann?
Biz de §imdi karar verdik.
Oylar hak edenin dedik.

~

TereddOde hie;: gerek yok,

.-£7

Refah Partisi'ni see;:tik!

i§siz biri sozu

ald.;

Oyle boyle mezun olduk.
Oy verdik ve

pi~man

olduk.

• •I~~~~@'ifi);1 Biz e;:all~mak istiyoruz,
Bo§ laflarla tok karnlmlZ.
i~te mOhOr elimizde,

$imdi Refah'a oyumuz.

"AYDIN"larm temsilcisi,
OzgOrlOk girince i~e,
Konu~mak

isterim ben de.

DO~Onmeye

korkar olduk.

Beynimize kilit vurduk.

Gene; bir KADIN biraz Orkek,

Aman,

One dogru yOrOyerek

Sonu mutlaka mOebbet...

Ba~ladl konu~maya:

Kavram

Ben anaylm, ben kadlnlm,

Kendimizi burda bulduk.

Nerde benim adlm sanlm?

Siz aydlnslnlz dediler,

Kimligimizi kaybettik,

Karanllga hapsettiler,

BugOn ic;:in c;:ok sabrettik.

Oyumuz Refah'adlr,

i§te geldi sec;:im gO nO

Onlar bunu hakettiler!

Oylar Refah'mdlr dedik!

"dO~Onme"

dikkat et,

karma~aslnda

kaybolduk,

i$<;i'ye sira geldi;
Reva mldlr bu i~<;iye,
Sonunda gittik greve.
Gitmek SlraSI sizdedir,
Se<;im var, gO<; elimdedir!
$imdi ne vadedeceksin?
Mecburen sen gideceksin!
Ba~a

Halinden belli, EMEKli;

gelen <;ekilirmi~,

Elbet hesap verilirmi~.

Bir zamanlar biz de gen<;tik.

i~<;i helal etmez hakkl,

Biz neler gordOk ge<;irdik.

CozOm Refah Partisj'ymi~!

$u kocaml~ halimizle,
Kuyruklarda <;ok bekledik.
Ge<;im i<;in maa~lara,
Saglik i<;in ~u sandlga,
Hizmet i<;in bu vatana,
Oy vermi~tik Dogruyol'a.
Cali~, didin, emekli 01,

Sayle dogru mudur bu yol?
Dogruyu biz biliyoruz,
$imdi Refah istiyoruz!

Acma cak halde MEMUR;
Evet gideceksin mecbur!
Bu hiikiim et slrtta kambur.
i;;yiyle araml aytln,
Ne sablr kaldl, ne huzur.
Refah istiyorum ben de.
Oil dokme bo;;a, seymene,

Herkes blktl yalanlardan,
Refah ylkacak sandlktan.

All ai, moru mar KOV lO;
Once ofkeden kopiirdii,
Soma hallerine giildO ...
GOy edecektim gehire,
Ufukta Refah goriind ii!
Allah'lma slgtnJrlm,
Siz zalimlerin ;;errinden
GOy ba;;/ayacak belki de
K6ylere ;;ehirlerden.
Okul olur yanl ba;;lm,
S,cak ekmek dertsiz a;;lm.
Refah 'adlr benim oyum.
Ne canlm yanar, ne ba;;lm!

i~te bu, halkm hikayesi
Ne 6zgurluk vardl, ne demokrasi.
$imdi karar vaktidir,
Q6zum halkln elindedir!
Qlkannl dU$unmeyen,
Halklnl seven, yucelten,
Zaten tek parti kalml$tl,
Onun da adl Refah'tl.
Haylrll olur in$aallah,

Sevinin geliyor Refah!

