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(‘Niet oplappen maar opdoeken’) april 1981 in Dodewaard. 
Palace Flophouse gebruikte deze tekst weer als

 inspiratie voor hun nummer ‘Rampenplan‘

Sluit u nu de deuren en de ramen goed
zoals u ook met de andere openingen doet
zet de afzuigkap en de ventilatie af
en zorg dat u niet de straat op gaat
omdat in de stad de dood rondwaart
en radioaktieve straling u raakt

Refrein:
Er is geen reden voor opwinding
Een rampenplan ter verhindering
Van de straling en haar gevolgen 
komt al op gang
Blijft u maar rustig, 
het duurt echt niet lang

Indien u vóór die tijd ben weggegaan
laat dan uw kousen en schoenen staan
zet al deze spullen op het balkon
dat geldt voor iedereen zonder pardon
was u zorgvuldig van top tot teen
alle lichaamsdelen, vergeet er geen

Refrein

Pas op voor het eten van vers fruit
stel ook gebruik van groente, melk en water uit
en hebt u ook geen blikgroente meer
dan slaat u de maaltijd maar over voor een keer
alleen wat goed verpakt en zuiver is
kunt u eten anders gaat het zeker mis

Refrein

Neem ook uw huisdier mee naar binnen
met z’n tweeën kunt u altijd meer beginnen
kijk naar televisie en wacht opdrachten af
stem uw radio op deze zender af
maar gebruik in ieder geval uw verstand
u zult zien, dan is er niets aan de hand

Refrein

De richtlijnen zijn voor iedereen
In de buurt van een centrale en waar is er geen
zo staat het in het overheidsrampenplan. 
… opgepast, dat gaat u allen aan. 
zo’n plan is streng geheim 
wordt soms bij toeval bekend 
wordt zo de toekomst 
van de mensheid bekend


