
Esquina Principal 
 
Als de prijs van het openbaar vervoer 
opslaat met 100% 
lijden die van de krottenwijken 
maar niet die van de Esquina Principal. 
Dus wat heeft dat voor belang, 
wat heeft dat voor belang. 
Koop jezelf nog een Cadillac. 
Wat heeft dat voor belang 
we zijn een land met veel poen. 
 
De wind waait door de zakken  
van de arbeider  
en zelfs de man uit de middenklasse 
begint van zich af te bijten. 
Maar wat heeft dat voor belang 
wat heeft dat voor belang. 
Ze zullen toch terug stemmen. 
Wat heeft dat voor belang 
we zijn een land met veel poen. 
 
Ze leggen een eerste steen, 
ze vragen de televisie om te laten zien 
dat ze slechts een miljoen weggeven. 
Dus wat heeft het voor belang 
als er geen watten zijn in het hospitaal van 
Coche 
of als er in het binnenland vanalles gebeurt. 

Wat heeft het voor belang 
dat de gezondheid er slecht aan toe is. 
We zijn een land met poen. 
 
Ik wil u niet bekritiseren,  
mijnheer de gouverneur. 
We willen alleen maar even voorstellen 
dat u een beter idee zoekt, 
want muren herschilderen 
verdrijft de honger niet. 
Ik wil u niet bekritiseren, 
mijnheer de decorateur. 
Want wat heeft het voor belang, 
wat heeft het voor belang 
voor onze hoofdstad. 
We zijn een land met poen. 
De regens zijn begonnen 
de grondverschuivingen komen eraan 
met huizen en bewoners. 
Denk maar eens aan de aardbeving van 
Peru. 
Maar wat heeft dat voor belang, 
‘t is toch waar, 
wat heeft dat voor belang. 
Maak nog maar een nieuw decreet 
en ... gezondheid! 

 
 
 
Dit cynische lied - wat heeft het voor belang - uit Venezuela van Ali Primera hekelt de 
machthebbers die geen oog hebben voor de noden van de gewone mensen en enkel het 
imago van zichzelf en van het land koesteren. 
De Esquina Principal is het adres van de gouverneur van Caracas. Ali Primera is 
enkele jaren geleden onder verdachte omstandigheden overleden. 
 
 


