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Lied uit de Kempen voor de aktiegroep "Stop Atoomplannen Kempen". 
Het aanhangsel ‘Leve de echte zon’ komt uit "Asterix en de kerncentrale" 

en is een bekende hit op demonstraties. 

vrienden, 't is tijd om uw pakske te maken
doet maar uw potten en pannekes bijeen
tracht als ge kunt nog wat vreugde te maken
vreugd en verdriet blijven het langst op de been
't aards firmament begint reeds te verdoven
't schijnt, dat de zon en de maan ons verlaat
niemand verplicht ik om mij te geloven
maar 't is de roep, dat de wereld vergaat

Refrein: 
dat ‘ie vergaat, dat ‘ie vergaat
dat de wereld vergaat
dat ‘ie vergaat, dat ‘ie vergaat
dat de wereld vergaat

ginder in 't veld staat een kerncentrale
splitst men atoom in een trommel van lood
komt er een scheurke, 'n lek in die trommel
is wijd den omtrek op stervens na dood
kernenergie, daaraan valt te verdienen
en als 't om geld gaat, dan hebben ze haast
't zal die mijnheren een zorg zijn dat dalijk
om die paar centen de wereld vergaat

Refrein

waartoe nog goed ons te wassen en scheren,
waartoe nog goed een schoon hemd aan te doen?
laat ons maar drinken en laat ons maar smeren
laat ons maar gans ons fortuintje opdoen
toe, Jan, gij moet er kiekens gaan halen
kiekens toch lopen er zat op de straat
het is onnodig er voor te betalen
aangezien dat toch de wereld vergaat

Refrein

maar als ik zie hoe plezant wij het maken
ben ik van zins om er iets aan te doen
laat u het vette der aard niet ontnemen
door die mijnheren, die zuchten naar poen
kom, laat ons efkens het feest onderbreken
voordat de kwaaiigheid ons weer verlaat
met alleman kunnen wij het verhinderen
dat deze prachtige wereld vergaat

wij hebben poep aan de muur
van de centrale gesmeerd
vind je dat niet vies, 
vind je dat niet vies
helemaal niet, helemaal niet, 
leve de echte zon


