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Welvaart gaat over lijken;
Wie dat nu nog niet doorheeft

Ze doen ‘t toch
ze doen ’t toch
ze doen ’t toch
wie dat nu nog niet doorheeft

Gesproken: Als opperstalmeester van het kabinet en
betaald door de firma’s Krupp, Dynamit Nobel, u
weet wel, van de nobelprijs, Philipps, Shell en nog
vele anderen heb ik de grote eer om een brede
maatschappelijke discussie te mogen afkondigen over
het tegen en het voor van kernenergie. U als
consument speelt daar een belangrijke rol in. 
(Koor overlapt de tekst)
Zolang u de thermostaat nog te hoog afstelt is het
haast onvermijdelijk….

Ze doen ‘t toch
ze doen ’t toch
ze doen ’t toch
wie dat nu nog niet doorheeft

Gesproken: Ja, een van de eerste voorwaarden voor een goede discussie is natuurlijk wel dat we 
elkaar aan het woord laten! Hoe kunnen wij in godsnaam kernenergie erdoor drukken en in alle rust 
de neutronenbom aan maken als u de verantwoordelijkheid niet wenst te dragen.
Nu is, dat begrijpen we heel goed, de energieproblematiek erg gecompliceerd, maar in tegenstelling 
tot energie uit olen en kolie kan toch wel gesteld worden dat kernenergie een schone energie is. Nu 
zijn we er, we weten het allemaal, terroristische groeperingen die de voorkeur schijnen te geven aan 
kolendampvergiftiging. Maar, nu vraag ik U; als we nu even reëel blijven, wie wil er dan nog terug 
naar het pootkacheltje en de warme stoof? Nee, daar is de vooruitgang niet mee gediend!
Redelijke mensen beseffen dat wij, als wij in de wereld nog mee willen kunnen, als we onze 
voorsprong op de derde wereld willen behouden (Koor overlapt de tekst)
Dan we dan met halfzachte profetieën niet veel verder……

Ze doen ‘t toch
ze doen ’t toch
ze doen ’t toch
wie dat nu nog niet doorheeft hoeft niet meer.
Ook jij maakte een keuze, al bleef je rustig kijken
Welvaart gaat over lijken


