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Leonie Meijer: 

Koning Zonder Troon 

Kan het, nog mooier dan dit, 

je grijze ogen, geven me kleur, 

ik voel niet precies, waar je hart zit, 

maar ik sta, ergens voor een deur, 

 

Ik zie misschien niet waar je blijft, 

is het maar lucht, waar ik mij, 

zo krampachtig, aan vasthoud, 

 

Je bent een koning zonder troon, 

je laat me maar zitten,  

eerst zoek je mijn weg, dan vlucht je weer 

weg, 

en toch je blijft me verlichten, 

een koning zonder troon, 

 

Kan het, nog rijker dan dit, 

jij vult mijn handen, vol met goud, 

ik zie misschien waar het blijft, 

is het maar lucht, waar ik mij, 

zo krampachtig, aan vasthoud, 

 

Je bent een koning zonder troon, 

je laat me maar zitten, 

eerst zoek je mijn weg, dan vlucht je weer 

weg, 

en toch je blijft me verlichten, 

een koning zonder troon, 

 

Kan het, nog mooier dan dit, 

ineens sta je helder, in het licht, 

uit je zicht zal ik, verdwijnen, 

 

Je bent een koning zonder troon, 

je laat me maar zitten, 

een koning zonder troon, 

je laat me maar zitten, 

 

Hey oh oh oh oh oh oh oh. 
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