
Rock Ad HocRock Ad HocRock Ad HocRock Ad Hoc    Side Side Side Side 1111    20202020----08080808----2005200520052005    

Copy rights: Gert Maarløw Nicolaisen 
WWW.RockAdHoc.DK 

Den Sidste Kommunist i Europa 
Melodi: Den Sidste Turist i Europa 

 
 
 
Jeg er standset for at gense mit Europa 
Og en verden der vel halvt om halvt var min 
Jeg standset for at se om det er sandhed 
At ”Die Mauer” er en støvende ruin 
Ja, vi stod med magten indtil den var borte 
Fra hvor de røde masser bitterligt holdt stand 
En epoke svinder stille i historien  
En bølge skyller over strandens sand 
Jeg er den sidste kommunist i Europa 
Jeg tynges mindre af guld end af spleen 
Jeg har sat mig for at se på det Europa 
Som har tabt og vundet, rejst sig efter krigen 
De der før rejste af lyst eller lede 
Er ved at ta’ den gamle vane op igen 
Vi diskuterer hvad der nu er arv og eje 
Når partiet flytter til Sibirien. 
 
Så har Lenin smidt sit håndklæde i ringen 
Vi har hørt et Pax et Amen fra Karl Marx 
Der er dem der mener Gorba er en Muldvarp 
Hvis han er det, har han hvert fald været vaks 
Det er en tid med fremgang turbulens og fiasko 
Vi så i farver at det var ciao ciao Chaucesco  
Så mens det ramler dér kan Gorba danse Zorba 
Det er fame som et stykke af Ionesco 
Jeg er den sidste kommunist i Europa 
Nu fremstår gamle MixMarx som en don Quijote 
I kamp mod produktionens apparater 
At han klared’ den så længe er sg’u flot 
Vi lagde aldrig rigtig konkurrencen fra os 
Tog den heller ikke til os det er klart 
Jeg er den sidste kommunist i Europa 
Og jeg vil ikke påstå det er videre rart 
 
 
 
 
 

 
 
Jeg vil til at være rationel forbruger 
Mine børn skal lære markedsmekanik 
Jeg vil fylde min Trabant med Shell og Chevron 
Efter god og gammel europæisk skik 
Jeg vil vende mig mod Lenins monomenter 
Gi’ dem fingeren råbe ”Fuck! Son of a bitch!” 
Jeg vil græde solen ud I mine tårer 
Jeg vil male østen rød i slivovic 
Jeg er den sidste kommunist i Europa 
Find mig i discountbutikkens kilometerkassekø 
Vi er nemlig bare kommet ind i varmen 
Før vented’ vi i kulde frost og tø 
Jeg er den sidste kommunist i Europa 
Jeg vil ud at flyve med Mathias Rust 
Min Babuska skal ta’ bad i Eurodollars 
Jeg vil ha’ Volvo, Whisky, Chianti, Schweizerost. 
  
 


