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1977-1984 Zeven jaar liedjes van Rapalje. 

(spreektekst)
De NATO-landen zijn tegen de verspreiding van kernwapens, zo zeggen ze
en die lieve Braziliaanse generaals zullen er vast een atoomgranaten van maken, zo zeggen ze
wamt dat zou een gevaar opleveren voor de de veiligheid en de vrede, zo zeggen ze

Refrein (gezongen):
in Almelo in Almelo
daar moeten we er samen tegenaan
UC-projekt UC projekt
het kapitaal gespekt

Die UCN hebben we hard nodig voor onze energievoorziening. Immers binnenkort is al ons gas op. 
En die olie wordt ook steeds duurder. Wind en zonne-energie? Ha, Ha, leuk voor de hobbyisten. 
Nee geef mij maar atoomenergie: ontzettend voordelig! (nou ja, 'ontzettend')

Dat afval? Dat schieten we gewoon naar de maan. Dan komt het nooit 
meer terug! Nou ja, of we sturen het naar Canada, daar schijnen ze het te
sparen.

Ai, ai, ai dat verrekte uranium, wie heeft dat nu eigenlijk allemaal 
besloten? Precies, dat is echt heel demokraties gegaan. Waarom het 
parlement raadplegen, de zaak was toch allang beklonken onder de 
regering Den Uyl? Nee, je laat gewoon het parlement links liggen, je zet 
rechts je handtekening en klaar is Dries!

Ha, en vergeet het maar werkelozen, niet de kleine man wordt gevraagd, 
nee, van heinde en verre komen geleerde heren voor die ingewikkelde 
moordklus. En onze jan met de pet blijft kloten met zijn kaartje aan het 
loket. Almelo: de feestsigaar van de ondernemer, en in zijn asbak liggen 
duizenden van die piepkleine papiersnippertjes: jawel, de papieren 
afspraken! Want papier is maar papier, het scheurt of verbrandt en is niet
meer hier!

(melodie)
want de bazen kan het toch niet schelen, kan het toch niet schelen, kan 
het toch niet schelen
want de bazen kan het toch niet schelen, als het hun maar beter gaat

mijn baas is heel tevreden, doet zaken in Brazilië
hij liep zowaar te fluiten en kwam huppelend naar buiten
er viel wat uit z'n zakken, ik ben het op gaan rapen 
het waren bankbiljetten en ze dropen van het bloed!


