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De dagen zo donker, de nachten zo bang
Het leven zo somber, het wachten zo lang
Vijf gifzwarte jaren, besmeurd en besmet
Ondergronds werken, geruisloos verzet
Vier namen, vier levens, met eerbied
genoemd
Vier Karels vanwege hun daden geroemd
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Het was Karel Brouwer zijn specialiteit
Hij gaf aan de mensen een nieuwe identiteit
Je was eerst Cohen, dan werd je een Bos
Hij zorgde voor onderduik, maakte veel los
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Waarom, zou je denken, gebeurt nou zoiets
Waarom, zou je denken, leert historie ons
niets
Waarom neemt de duvel bezit van een mens
Overschrijdt daarmee elke menselijke grens

Karel de Beaufort een onmogelijke taak
Burgemeester in oorlogstijd een ondoenlijke
zaak
Maar toch onverstoorbaar meldde hij iets
Hij zei zonder gêne: In Leusden gebeurt niets

Is de mens van nature geneigd tot het kwaad
En zet dat dan om in zo’n vreselijke daad
Van vernietiging, zelfzucht en eigen belang
En gaat als dictator zijn heel eigen gang
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Wat is uiteindelijk vrijheid mij waard
Geef ik mijn leven zit dat in mijn aard?
Mijn leven, mijn lief, is het alles of niets
Mijn medemens helpen, omarmen, zoiets?
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In Leusden kwam ook het kwaad heel
dichtbij
Wapens gedropt, Karel van Ginkel stand-by
Altijd paraat, niets was hem teveel
Slim en alert, centraal in het geheel

Hoe gastvrij is Leusden in onze tijd
Zijn wij nu nog steeds tot hetzelfde bereid
Als ik de vraag krijg te helpen, wat dan
Kijk ik dan weg, of doe ik wat ik kan

Jan Thijssen heette Karel, een radioman
De Raad van Verzet daar wist hij alles van
Met technisch vernuft in de Radiodienst
De vijand te slim af, gehaaid en gewiekst
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