
De mense bier zekt as dat 
Ut In ons land löp mis, 
En dat ut al in men're stad 
Zo rot as een mispel is! 
Wlej beurt toch, de crimlnalen 
Dellt door de lakens uut, 
En veur'tbestrlên der kwalen 
Heb ze scblênbaar gin kruut 
De lud dee d'orde mot bewaarn 
Bunt tr neet teer'n op ewas'n, 
tGepeupel zal ok heel ont-aarn 
Zee roat de polltie judassen! 
Ze heb dan ok wel alles mee 
Dat wette wlej al lange, 
Wlej aarren ut op de T.V., 
Ze bunt veur niks meer bange! 
Veniêlt wat ze moor teren komt 
Brekt ok de stroaten op, 
Zee liekt onzinnor af-estompt, 
Onwles is dee hele trop! 
As ze van dee baujen hebt 
Door ze of alles mag, 
Wod zelfs deur zenders op-epept 
Alle wetten wod vekracb 
De tegels uut ut trottoir 
Dee wod an stukken eslaren, 
Net as stroatsténe: met mekaar 
Wod dee met beupe an-edraren! 
En met'n elan, neet te blussen 
Goat ze zich dan vemeiên, 
Sm iet noa arenten en bussen 
Een règen van dee keiên! 
kW et wel dat ie dr ok van baalt, 
Wat vedle wiej ons genept! 
Noatied liekt't door een vaalt 
Hele stroaten bunt tan velept. 
Want ok van winkelroeten zölt 
Ter wat an diggels roan, 
Alles wat door steet dat völt, 
Niks zal dr bliêven stoan! 

Noe zeg ie, weetneet befezeen: 
"tGeet vas wel anders int werk, 
Want toch politie, zéé alleen 
Hebt woapens en bunt dus sterk. 
Woapens beft tuûg eerbied veur 
Dat wette wiej uut ut veleen, 
Dan roat ze dr meténe van deur 
En loat zich neet meer zeen " 
En dat is ut noew moor net 
Want bie ons in de lande 
Wod de politie veur sebut ezet 
zMot werk'n met boas blote 
bande 
tGespuus dat zo reet te keer 
Krir niêt zien vediênde loon; 
Met woapens dooj ze soms zéér 
Nee, dat kö toch neet doon 
As ze met inzet van völle man 
Noa zon arenten-steenurrinr! 
Endluk de orde hebt besteld, 
Van de politie wette wiej dan 
Dat dee in eigenkring 

Dan ear gewonden telt 
Ze bant dan in slechte ladm 
Ech. ndat ze 'tbeb deurstoan 
Kreren ze van horerband 
'npluum 
Ze badn tzo bebeent edoan! 
Al bunt zéé veurn deel rewond 
Noa ut zeekenbaas eroan, 
Al kreren z'aQacb as 'nbond 
aMorren neet bád t~rre sloan! 
Zon pluum veur goed redrag 
Ve-werkt ze beslis wat tráge 
Dat zee niks, d'ander alles mar 
Lir ear zowar op de maage! 
Bier buutten op ut land, 
In darpen klein en poot, . 
Beklekt ze 'tvan d'andre kant 
Wlej errert ons boas dood! 
As anareble bier kan rereern, 
Aw ons rerelt noa zak gespaus 
Dan bale wlej in kotte keern 
De dnavel bier in buus! 
Zo as de televlsle't ous bracb 

Al meerdre keern, restádur, 
tVeloocbenen van wet en gezag 
Das toeb rewoon mlsdadug! 

. Demokratie, olmooi goed en wel 
Door bonne wie bier ook veur, 
Moor de te rebruukn veurn rel 
Dat kan dr neet blej deur 
Wille wie ueet te onder roan 
An reweld en de anarebist 
Dan mot tr raw wat an edoan 
Veir dat wie de boot mist 
Want as tat zó deur reet 
Kump alles op de kome! 
De overbeid dee dr veur steet 
Hefdoor an wel een klome! 
Moor ut mot anden an-epakt 
Daat steet vear ons wel vaste, 
Ast an ons lig, dan smakt • 
Ze'tbele zoodje in de kaste! 
Ze mot wetn dat neet alles mar 
Zlcb boln an de wet ent rezar! 
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