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(1)
Ne mankis la  belec’ al ŝiii,   Liliii
Al-ve-nis  ĵus  el  So-ma-liii'  Liliii
Kun enmigrantoj en la ŝip’
Parizon ili  venis  por
Rapide esti sen labooooor'.      

Ŝi  kre-dis  ja  al  e-ga-leec’,  Liliii
En land’ de Hugo kaj Volter’, Liliii
Sed en muziko  nigroj  du
Egalas unu blankon nur,
La diferenc’ videblas tuuuuuj.   

So-pi-ris  ŝi  je  libereec',      Liliii
Kaj revis ŝi pri la frateec’,     Liliii
Kun digna tono hotelist’
Al Lili diris sen hezit’:
"Nur por blankuloj tie ĉiiiiiii!       

(2)
Latkestojn devis porti ŝiii,      Liliii
Laborojn  aĉajn  faris  ŝiii,      Liliii
Brasikojn vendis sur bazar’,
Dum kolorfratoj sur la strat’
Ŝin helpis per pikmartelaaad’.    

Ŝin  oni  nomas "Neĝuliin'",   Liliii
Ŝi trovas tre  amuza  ĝiin,     Liliii
Eĉ se grincadas la dentar’,
Ne cedas ŝi al la koler’,
Ri-di-gas  ilin  la mizeeeeer’.      

Frizulon blondan amis ŝi,   Liliii
Kaj estis pre-ta je edziiĝ’,  Liliii
Sed diris  la  bo-fa-mi-li’:
" Rasistoj  ja ne estas ni,
Sed  ti-o  e-blas ne ĉe niiiiii."    

(3)
Ŝi provis vi-vi  en  Usoon’,    Liliii
Ti-u  de-mo-kra-tia laand’,    Liliii
Sed ŝi konstatis kun sufer’
Ke  la  ko-lor’ de malesper’
Sam-ti-el  ni-gras  tie foooor.   

Sed dum mitingo en Memfis’, Liliii
Renkontis Anĝelan  Dejviis   Liliii
An-ĝe-la  di-ris: "Ho fratin’
Ku-ni-ĝu   ni,  kaj for la tim’
De l’ lupoj kiuj gvatas niiiiiin".   

Kaj por la timon puŝi foor,   Liliii
Ŝi levas pugnon pro koler’, Liliii
Meze de la sovaĝa ar’,
Kiu bruligas buson ĉar
En ĝi nur rajtas blankulaaaar'.  

(4)
En  ci-a  ba-ta-la-do  ciiin,    Liliii
Renkontos i-am bona viir',    Liliii
Kaj se naskiĝos la infan’,
Ko-lo-ron  havos ĝi de am’,
La ĉi-am  nevenkebla aaaam'.   

Ne mankis la belec’ al ŝii,    Liliii
Al-ve-nis  ĵus  el  Somalii’,    Liliii
Kun enmigrantoj en la ŝip’
Pa-ri-zon  i-li  ve-nis por
Ra-pi-de  es-ti sen laboooor’! Ꜿ
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