
Titel:   De dumper
Auteur:   Rapalje

Uitvoerenden:   -

Jaar:   1980

Melodie:   -

Laka catalogusnr:  093
Bijzonderheden: Opgenomen in boek Rapalje “Als de noot het hoogst is..”. 

* = Extra couplet (en kleine veranderingen) op stencil
dumpingsmanifestatie IJmuiden mei 1980, waar Rapalje ook optrad.

Ik ben de grote dumper, mijn naam is heel bekend
Ze noemen mij gevaarlijk, daar moet ik wel aan wennen

Ik stort, ik gooi alleen maar kernafval in de grond
of met een plons in het water, juist daar waar niemand komt  (*waar nooit meer iemand komt)

* Dan moet ik nog wel zorgen voor een beetje veiligheid
’t is maar voor duizend jaren –dan zijn we die straling kwijt

Ik stort het daarom in beton en gooi het dan in zee
maar of dat nou gevaarlijk is, daar zit ik niet mee.. 
nee nee nee nee

Refrein.
Wat moet dat met die vuiligheid, die nukleaire troep,
voor niets komt steeds de zon weer op, 
daar is toch wel iets mee te doen.
Vijf vier drie twee, geen kernafval in zee

soms voel ik mij onzeker en krijg ik het benauwd
dan moet ik even denken, aan alles wat er fout kan gaan

maar ik heb mijn belangen, juist bij de industrie
en veiligheid dat kost zoveel dat ik daar niks in zie

ach nee, zegt de minister, het is zo erg nog niet
alles wordt heel goed weggestopt, zodat het nooit
nee nooit meer ziet

dat is een man met visie, hij staat aan onze kant
hij weet wel wat goed is voor de mensen in het land   (*voor God en Vaderland)

ik ben de Grote Dumper, mijn naam is nu bekend
ben ik zou zo gevaarlijk, ben ik zo'n groot vervuiler?

Ik stort, ik gooi alleen maar kernafval in de grond
of met een plons in het water, waar nooit meer iemand komt.


