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Op LP ’Kernenergie Nee bedankt!’

Hallo volk, 'k ben uw minister 
voor degene die 't niet wisten
en ik wil met u een hartig woordje spreken
we zagen eerst niet waar het heen ging 
maar de groei van uw beweging
zullen wij met alle middelen moeten breken

Blijkt dat u het niet kunt laten
kreten slakend door de straten 
uw afkeer van kernenergie te uiten
door gebrek aan informatie
vage angsten en frustratie
brengt u slechts de negatieve kant naar buiten

En dan ketenen zich ook gekken
aan de kerncentrale hekken
daar kan ik me mateloos over opwinden
en maar liegen in de kranten
over uitgeslagen tanden 
als ze ordebewakers op hun weg vinden

Ik en mijn mede regeerders
kruipen voor de investeerders
van de commerciële atoomindustrie
die centrales  moeten draaien
daarom  gaan we jullie paaien 
met de brede maatschappelijk discussie

Ik verklap u vast het scenario
het is heel simpel en verloopt zo:
vraag één: komt er energietekort te ja of te nee
Ja dus, en zo zijn we dan gekomen bij vraag twee;
is energie uit olie niet veel te riskant
zonder oliebronnen in het eigen land

We hebben steenkool, maar nondedieu 
die is heel schadelijk voor het milieu
We bekijken ook even om u te gerieven 
door u genoemde alternatieven
zoals water, de aarde, wind en de zon
en die blijken dus niet te voldoen als bron
Uiteindelijk dwingen we u te kiezen 
voor kernenergie of straks bevriezen!

U mag jaren discussiëren
vragen stellen, adviseren
al uw twijfels en onzekerheden uiten
zo maken wij u dan voorzichtig 
aan ons beleid medeplichtig
u praat mee maar wij nemen de besluiten
De discussie is maatschappelijk en breed
maar er verandert kortom geen ene reet


