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er zijn nog altijd mensen zonder auto in deze tijd
niet dat dat erg is maar dat u het even weet
je kon de indruk krijgen door alle vormen van publiciteit
dat iedereen tegenwoordig in een auto reed
want elke dag hoor je wel ergens van een zeer bezorgde stem
de welvaartstaat graaft blindelings haar eigen graf
het mensdom eet te veel het rookt teveel het stookt teveel
daar moet het mensdom straks weer helemaal van af
de consumptie moet terug dat is zo duidelijk als wat
maar 't is wel lullig voor de groep die nog geen bliksem heeft gehad
er staan nog mensen bij de halte van lijn negen
die moeten wel per openbaar vervoer
die staan nog ouwerwets te schuilen voor de regen
en het milieu dat interesseert ze geen ene moer
die zal het een zorg zijn dat de bodemschatten bijna zijn opgedroogd
en dat daarom alweer de prijs van de benzine wordt verhoogd
die doen niet mee aan de milieubewuste trend
die zijn nog lang niet toe aan de luxe van het engagement
er zijn nog altijd mensen die nooit voor de flauwe kul
de waakvlam van het gasstel open laten staan
en dat dan niet uit solidariteit of sociaal benul
maar om de nota die met moeite wordt voldaan
je hebt nog lui die zich bewust beheersen in de supermarkt
ook zonder dat de dokter hen dat adviseert
die zijn nog mijlenver verwijderd van de weelde van het hartinfarct
die hebben altijd al verrekte dun gesmeerd
het halvarine ster advies is aan die mensen niet besteed
die zijn uit pure noodzaak hun hele leven al op dieet
er staan nog mensen bij de halte van lijn negen
die moeten wel per openbaar vervoer
die staan nog ouwerwets te schuilen voor de regen
en het milieu dat interesseert ze geen ene moer
die zal het een zorg zijn dat de bodemschatten bijna zijn opgedroogd
en dat daarom alweer de prijs van de benzine wordt verhoogd
die doen niet mee aan de milieubewuste trend
die zijn nog lang niet toe aan de luxe van het engagement

