
liefste welterusten
kijk maar goed
misschien is het de laatste nacht
dat je de sterren ziet
we hadden zoveel hoop
zoveel mooie dromen
gelijkheid voor iedereen
we zagen hele volkeren op weg naar
het socialisme
we dachten we hebben nog tijd
misschien zullen wij 't niet meer
beleven
maar onze kinderen toch zeker en nu

maar vanochtend liep Ik
langs het par
de kastanje stond In bloei en ik dacht
verdomme nee, nee

de droom die we hadden
die hebben we nog
de hoop die we hadden
laten we niet varen
liefste wordt wakker
wordt wakker en kijk goed
kijk hoe ze alles vernietigen uit
winstbejag
hoe ze je zoethouden met inspraak
en intussen over je lopen
en hoe ze de m.e. op je afsturen
als je protesteert
liefste wordt wakk<:>r
en kijk verdomme

of ben je van plan
nog langer toe te kijken
herinner je je onze geschiedenis
zijn we ooit
een stap verder gekomen
zonder strijd
geef me Je hand
voel Je het gras onder Je voeten
het leeft
nog wel
kijk asjeblieft naar de astanje
gebruik je fantaSie
wat zal er gebeuren
wanneer de grond vergiftigd wordt
voel je de zon op Je huid
wat zal er gebeuren
wanneer we dit niet stoppen

de droom die we hadden
zal werklijkheid worden
we zullen niet toestaan
dat de aarde vernietigd wordt
we zullen niet toestaan
dat uitbuiting en onderdrukking
verder gaan

Deze plaat is een opname van het
programma van Proloog: Wij zijn
niet af te koelen.
Dat werd gemaakt in samenwerking
met de Eindhovense Stroomgroep
Stop Kernenergie en de werkgroep
Stop Atoomplannen Kempen in juni
1980.
Muziek: Dominique Jalu, Peter
Koene, Erik Heykoop. Tekst: Thea
Roding, Marlies Hamelynck, Cor
nelis Nooteboom, Erik Heykoop,
Peter Koene. Uitvoering: Nellie
Frijda, Keith Adrian, Cornelis
Nooteboom - zingen en spreken;
Dominique Jalu - toetsen; Peter
Koene - zingen, spreken, guitaar
mandoline en Peer Muskens - bas;
Juul Douze en Piet Huybens: tech
niek.
Het progamma werd gespeeld op
talloze manifestaties en bijeen
komsten die vooraf gingen aan de
demonstratie in Mol 25 Okt. '80
en aan de blokkade van de cen
trale in Doodewaard half Okt. '80
en ook daarna op scholen, jongeren
centra etc.
Ook nu kun je nog steeds bellen naar
Proloog als je het programma ook bij
jullie zou willen hebben (040-124045)
De opnames en de eindmix van de
plaat werden gemaakt in de studio's
van Xilovox in april/mei 1981 door
Hans Fleskens, Piet Huybens en
Peter Koene.
De plaat wordt uitgebracht in een
samenwerking tussen Xilovox en de
Auteursvereniging Proloog postbus
5006-5604 BA Eindhoven telefoon
040-124045, waar je de plaat ook
kunt bestellen. (of bij de SSK
Havenstr. 7 Eindhoven 040-122819).
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