DE GAMLE DAMER FRA BALLETTEN
Tekst av Berit Ås – framført for Asker kommunestyre etter
”kvinnekuppet” i 1971

SOV DUKKE LISE
Tekst av Berit Ås til valgkampen i Asker 1971

Vi gamle damer fra balletten: Vi synger tra – la – la - la.
Vi kom litt sent med i stafetten. Men vi beveger oss da.
For på Livets Store scene som er gjennomført revy
planla vi en dag å gjøre vår debut!

Sov Dukke Lise, sov og bli stor,
og mens du sover, styrer din bror,
planlegger veier, bygger bedrift.
Sov Dukke Lise, sov og bli gift.

Vi gamle damer fra balletten, ja tenk vi jobbet på si´.
Mens det gikk rykter på banketten at det var ei poesi.
Ja, man lyttet ganske vantro til de ord som her ble sagt:
Når man hevdet: DISSE DAMER ØNSKET MAKT!

Sov Dukke Lise, sov og bli stor,
før du vet av det, er du blitt mor.
Kanskje du fikk ditt barn på klinikk.
Vær da takknemlig for alt du fikk.

Som gamle piker fra balletten, må vi da sannelig le
av alle dem som tror at vi tror: ”at vi er virkelig med”
Når vi tidligere stemte, når vi talte politikk
fant vi at det i mannens øre var KOMIKK.

Se, Dukke Lise, der står et tre,
som du i blant kan glede deg ved.
De andre gikk dukken i kullos og bly.
Sov Dukke Lise, slumre på ny.
Sov Dukke Lise, sov og bli stor,
og mens du sover, ødes din jord.
Fisken i havet, fuglen på gren,
sakte forgiftes en etter en.
Derfor min Lise må du stå opp,
rope et varsko, kreve et stopp,
mane til kamp i handling og ord
både for din og alle barns jord.

Vi vet at ”Piker fra Balletten” bare var laget til flirt.
For når vi prøvde piruetten, ble alt så merkelig skjørt.
For på Livets Blå Aréna sitter herrer i parkett
som har makt og penger – og som regel RETT!!
Som smarte piker fra balletten, så vi på herrenes spill.
Og når de hvilte fra ruletten så vi hvordan det gikk til.
Pr. i dag er vi belært med meget kunnskap og taktikk
- en form for lærdom som man kaller POLITIKK.
Så alle piker fra balletten, de jobber stadig på si´.
Med kløkt og kunnskap får stafetten en ny og merkelig vri.
Vi forsøker føre sannhet inn i dagens politikk.
Selv om andre ler så de får helt kolikk.
Vi gode piker fra balletten, ja vi beveger oss nå.
Vi løsner litt på etiketten og svever høyt i det blå.
Hvis det hele går AD UNDAS skal vi IKKE være med.
Aldri mer skal vi stå tause og se.
”Nei det skal vi ikke!”

