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Op LP ’Kernenergie Nee bedankt!’

Ik ga u het verhaal vertellen hoe centrales zijn gebouwd
daar wordt veel over gesproken want de mensen zijn benauwd
Een centrale is dus van beton en dat is 't 'm nou net 
't is wel dikker maar het is net zo gebouwd als onze flat

Beton is beton, wat recht is lul je niet krom
laat doorgaan, laat doorgaan
anders gaan mijn winsten naar de maan

Mijn flat heeft dus dunne muren waar door heen ik alles hoor
het toilet dus van de buren en dat komt nog al eens voor
met die regenbui van gisteren lekte het weer bij de buur
en sinds kort ook door de muur heen want daar zit een flinke 
scheur
     Gebouwd is gebouwd, dat laat ons verder koud
     had je die rotzooi niet moeten kopen, 
     moet je maar weten wat er van komt

De verwarming is centraal hier dat is ook al weer zo'n plaag
want de druk in de ketel is te hoog of te laag
zomers sterf je van de hitte 's winters is het ijzig koud
't zijn me wel een stel genieën die dat hier hebben gebouwd
     Genie of geen genie, het gaat om de industrie
     we bouwen slecht maar snel en we bouwen vrolijk door
     want de industrie moet groeien, de industrie moet groeien, 
     de industrie moet groeien en daar doen we alles voor

En de waterleidingbuizen van de vloer tot aan  't plafond
zijn niet allemaal hetzelfde en ze zijn niet altijd rond
en zo blijf je aan het dweilen ,ja 't is eigenlijk te gek
maar bij iedere aansluiting zit er ongeveer zo'n lek
     Een lek is maar een lek, wie vindt dat nou toch gek
     waar de hoogste top der productie schittert in het divident
     sluipt er af en toe een foutje in, dat is al lang bekend

Al met al wil ik wat anders en ook nooit meer in een flat
zou je trouwens moeten haasten binnenkort gaat alles plat
ze gaan hier een kerncentrale bouwen, ja u raadt het al
't is de firma van mijn flat want die bouwen overal

O, dat was ik haast vergeten dat maakt het verhaaltje rond
ook een grafsteen tegenwoordig is van vers gestort beton

Veilig, veilig, veilig

Vergeet het maar 
ach kom, het valt wel mee
zolang ze hier maar niet bouwen
het zal mijn tijd wel duren
vergeet het maar

Stop, wacht even, luister nou.
Ja, je gaat je toch afvragen
die dingen zijn niet veilig
waarom gaan ze er dan mee door?

Wat ik van kernenergie vindt?
Wat moet je daar nou op zeggen?

Stop, wacht even, luister dan
Kijk dan wat er gebeurd
nu al, met de grond, het water, 
de lucht
kijk dan wat er gebeurd
nu al


