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Nu er det nytårsaften 
Bag os ligger et helt år med sorger og glæder 
For de fff-fleste vil det være glæderne, som står klarest 
For andre er det sorgerne, der fylder mest, i tilbageblikket 
*leder efter rigtige papir* 5 

Kære undersåtter 
Jeg har i år valgt at gøre det på en helt anderledes måde 
Man har beklaget sig maje over min etniske ukorrekthed og 
upolitiske tilgang 
Så nu er det slut 10 

Prinsgemalen og jeg er trætte, og lede, og kede af at være 
majonetdukker 
Vi vil ikke mere 
Vi kan ikke mere 
Jeg opretter hermed, derfor, fra nu af Royalt Adelsparti 15 

Enevælden 2.0, det fungerende monarki og etpartistaten 
Ud med den uduelige regering *smøg* 
Ind med Kong Henrik   
*er du glad nu Henriques?* 
Ind med Kronpræsident Frede 20 

og Vicekronpræsident Jokke 
Og deres der tilhørende afkom 
samt jeg selv, Deres Overkejserlige Rigsmajestæt og Enehersker 
Dronningen 
Nu er det mig, der skal trække, i trådene *evil fingers* 25 

Fra dagsdato sættes apanage til 1% af bruttonationalproduktet 
- det er frygteligt dyrt at få fejet Amalienborg forstår i nok 
Og al salg af smøgser *smøg*, skal efter kongeligt dekret, afskaffes – 
smøgser *smøg* lindrer stress og skal derfor være obligatorisk  
Og ligeledes,  30 

*ja, hold nu kæft Henriques!* 

ligeledes skal også import af franske vine, på finansloven 
*smøg* 
Og i næsvise unge mennesker, i burde skamme jer noget så 
skrækkeligt!  35 

 
At besudle vor sproglige arv, med alle jeres ulækre fremmedudtryk;  
Youtube, instagram, og yolo, og swag og twerking –  
Det er slut, det er slut nu! 
Jeg indfører den kultiverede heldøgnsskole 40 

Ind med vinsmagningskundskab og gourmetmad  
*er du glad nu Henriques?!, jeg siger er du glad nu?!* 
*smøg - smid* 
Og livgarden! De laver jo for fanden ingenting, står dernede på 
pladsen, med deres åndsvage sorte fætter BR hatte, næ, nu skal de 45 

fandme i gang  
Jeg indfører censuren, det er slut, det er slut med satire, narrestreger, 
svikmølle og den forbaskede cirkusrevy! 
Ja, og så må dronningens hunde, for i øvrigt, skide hvor de vil, om så 
de sked jer på hovedet! Fff-fucking. 50 

Sammen med Prinsgemalen, vil jeg dog starte,  
med at sende en varm hilsen til Grønland og Færøerne.  
Til sommer vil vi sammen besøge både Færøerne og Grønland;  
det ser vi frem til med stor forventning, da vi i år vil annektere og 
indlemme disse kolonier i Det Store Danske Imperium 55 

Vi skal have Island tilbage 
Vi skal have Norge tilbage 
Vi skal have Sleschwig og Holstein, 
Og Skåne, Halland og Blekinge, og Trankebar 
Og fanden tage mig de vestindiske øer – tilbage! 60 

Ud med svensken, tysken og kommunisterne! 
Ud med horderne af djævleyngel, vandaler, barbarer og 
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fremmedarbejdere! 
Ud med negermænd, med hottentotter, med kinesere og polakker! 
Ind med den stolte dansker! 65 

Ind med nordsøolie, slavehandel, flåden og forsvaret 
Krudt og kugler, kamp og kanoner 
Atommissiler, supermagt og verdensherredøm-mu 
Mu-ahahahah! 
GUD BEVARE DANMARK 70 

 
 


