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PEK.ST.:PF:'IER KOE'NE.,. MUZ.S.'7JK:TRA.DEPIÓNEEL '( J.AN DE MULDER). In 1982 

~§~ ~bestond f~ndhoven ?J5ir' jaar er. r ,lJaren~. ~t -~8 iteit~n ter = f!11-l~}~h~<>{~ 19cb"jt'anr-:-De (là1, t~e e · ,:t;~ ?'LU • nt(5it4k/ii: \,aa:k., 
:....:..ai.h~.ZJ È:i>'f.a)fJ.ven-kn ~e:f!.S/ · e ~t<!d·-ban 

Neder•'land uit de bus lavam. 
'tk Ben eT laatst door Eindhoven gelopen 
want het was feest al in die stad· 
de· mensen waren vr1J en re voelden zich zo blij 
er was niemand die ne-r:g.ens. nik&. geen las·t van had 

de wind die stond uit b·et R.uhrgebied 
mijn oge.n die traanden, veel zag ik. niet 
veel zag ik niet, het Ruhrgebied 
maar dat is toch allemaal zo erg niet 

De zo·n die scheen maar o wat een plaag 
wat gebeurt er toch met d·e .ozonlaag 
de ozon laag • o· wat: een .P 1 aag. 
ve.el zag ik niet, bet Ruhrgebied 
maar dat is toch allemaal zo erg niet 

De wind die waaide uit Pernis 
het stonk hier ontzett.end naar katt.epis 
kattepis, uit Pernis 
de ozonla-ag,,. o wat èen plaag 
veel zag ik niet, het Ruhrgebied 

--- maar dat is toch allemaal zo erg niet 

He.t was een regenachtige dag 
en opeens kreeg ik buiduitslag 
huiduitslag, regenachtige dag 
k~ttepis , uit pernis· 
enz. 

Uit Antwerpen dreef een wolk zo dik 
ik trild.e en ik beefde en ik kreeg· de· hik 
ik kreeg de hik, een wolk zo dik 
enz .. 

~~~ Hoe komen die bul t:jes ·,. ik weet het ~ie 
:: misschien door de Limburgse industrie 

de industrie, ik weet he nie · 
enz . 

In Mol een lek in de uraniumfabriek 
ik barstte van de koppijn en ik voelde me zo ziek 
ik voelde me zo ziek, uraniumfabriek 
enz . 
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