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Een Ukkie en een iets groter Pukkie, 
deden de wereld aandacht op hun beider uppie, 

ofwel een uppie, een kleintje en grote, in het kwadraat. 
Kregen zij ieder voor de buis en de gehele media op straat. 

Ieder voor zich, speelden zij voor elkander, een partrijtje onanie. 
 

Met name het grote pukkie, uiteraard met de grootste bek, 
nam het kleinere , wel veertig plussertje, met zijn gebekketrek. 

Als speelbal voor zijn kwijnende bondgenootjes, 
met venijnige afgemeten dollar-  en dolk  stootjes 

Amerika first en Ukkie, jij als vakantieland, wij zijn niet gek 
 

Dat dees tierende en dood verwensende analfabeten 
na diplomatiek-loos, scheldend, aan één tafel hebben gezeten. 

Wereld leiders waar u gaat en voor staat. 
Verlos u zelf uit de ontstane gedwongen spagaat. 

Wat Ukkie en Pukkie beloven hebben zij morgen weer vergeten. 
Deze Donald Trump en Kim Jong-un lijken slimmer dan slim. 
Geen toeval? de 38ste breedtegraad is de scheiding tussen Zuid en Noord Korea. De twee 
rakkers spraken 38 minuten met elkaar. 

 
Twijfelende Europese leiders door Trump achter gelaten. 

Onder de Amerikaanse  veiligheid paraplu zij mokkend zaten. 
Trump had met zijn America first toch wel gelijk, 

de Europeanen haalden steeds weer en meer profijt. 
Speelden Sinterklaasje voor landen met slechte resultaten. 

 
de bouwvakker Trump wilde, belovend, scheldend, herhalen, 

Europa geen gelul ga eindelijk je eigen broekie op halen. 
Maximaliseer je winsten kom dan weer met mij praten, 

dicht gelijk tijdig de verliezende gaten, 
ga dan de bestemming van  de winst verstandig bepalen. 

VVV 



 
Als je geen baan kan zoeken maar wel wil verkrijgen, 

Is het verstandig jezelf eerst bij de overheid in te lijven. 
Met een staal smoelwerk een leugen verkonden, 

Is er voor jou, in geval van nood, snel iets anders gevonden 
Kop op Halben Zijlstra nog eventjes rustig  blijven. 

VVV 
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