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Uit de hand gelopen onderdanen 

een kroonprins moet 

voor zijn barse volk 

buigen 

en Machangulo inruilen voor Patagonië 

en nee doe maar gewoon dan doet Zijne 

Majesteit al raar genoeg de Wadden! 

want dit is de tijd voor navelstaren 

ontwikkelingshulp staat onder druk 

knijp de portemonnee goed dicht 

visie = prijzig 

een volk met staar hangt uitdagend 

rond Turken en Marokkanen 

die echt hier niet hun best doen 

en wie niet weg is wordt gezien 

en wie terugkomt is volksvreemd 

treur vorst - keur kippenborst en foie 

gras, maar wat moet Afrika eten? 

uit sympathie schminkt men zich 

een maal per jaar zwart prijst roet 

en roe en alles wat goed heilig is 

staat blank en rein ding-a-dong te 

gillen: als verwende kinderen 

die opgroeien onder gehoorzame 

ouders roepen ze om de roede, want 

buigen 

een volk wil 

voor zijn koning 
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