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Grootste hit van de band Coldplay.  
De tekst (wij zingen slechts een deel van het origineel) is moeilijk te verklaren/vertalen en 
lijkt bijna tegenstrijdig aan de titel “leve het leven”. 
Flarden over verloren macht, kastelen gebouwd op drijfzand, Roomse legers, eenzaamheid, 
dood en verrijzenis, bijbelse toespelingen, (geweigerde) toegang tot de hemel. Mogelijk 
wordt eigenlijk bedoeld de tanende invloed/macht van de kerk en/of het verlies van geloof. 
 

I used to rule the world 
Seas would rise when I gave the word 
Now in the morning I sleep alone 
Sweep the streets I used to own 
Oeh, oeh, 
I used to roll the dice 
Feel the fear in my enemies eyes 
Listened as the crowd would sing 
Now the old king is dead, long live the king. 
One minute I held the key, 
Next the walls were closed on me and I 
discovered that my castles stand upon pillars 
of salt and pillars of sand. 
I hear Jerusalem bells a-ringin 
Roman cavalry choirs are singing. 
Be my mirror my sword and shield 
My missionaries in a foreign field. 
For some reason I can’t explain, 
One you’d gone there was never an honest 
word 
And that was when I ruled the world. 
Revolutionaries wait for my head on a silver 
plate. 
Just a puppet on a lonely string. 
Oh, who would ever wanna be king? 
For some reason I can’t explain 
I know Saint Peter won’t call my name; never 
an honest word, but that was when I ruled the 
world. 
O, O ,O, 
I hear Jerusalem bells a-ringing, Roman 
cavalry choirs are singing. 
Be my mirror my sword and shield. 
My missionaries in a foreign field 
For some reason I can’t explain 
I know Saint Peter won’t call my name; never 
an honest word, but that was when I ruled the 
world. 
Oooh. 

Ooit heerste ik over de wereld, 
Als ik sprak werd het vloed. 
Nu slaap ik alleen als het ochtend wordt 
En dwaal/zwerf/veeg de straten die ik ooit 
bezat, oeh, oeh, 
Ik wierp de dobbelsteen des levens, 
Zag de vrees in de ogen van mijn vijanden, 
Hoorde de menigte zingen: 
De koning is dood, leve de koning. 
Het ene moment had ik de sleutel in handen, 
het volgende moment stortten de muren 
boven me in en ik kwam er achter dat mijn 
kastelen op drijfzand stonden. 
Ik hoor kerkklokken luiden in Jerusalem, 
De Roomse cavalerie zingt in koor. 
Wees mijn zwaard en schild, mijn 
missionarissen in den vreemde. 
Om onverklaarbare reden 
Toen je eenmaal weg was, was er geen 
enkel eerlijk woord meer 
En toen regeerde ik de wereld 
Revolutionairen willen mijn hoofd op een 
zilveren schaal 
Slechts een marionet aan een eenzaam 
touwtje, wie zou er ooit koning willen zijn? 
Om onverklaarbare reden 
Ik weet dat St. Petrus me niet zal binnenlaten 
Geen enkel eerlijk woord, toen ik de wereld 
regeerde 
O, o, o, 
Ik hoor kerkklokken luiden in Jerusalem, 
De Roomse cavalerie zingt in koor. 
Wees mijn zwaard en schild, mijn 
missionarissen in den vreemde. 
Om onverklaarbare reden 
Ik weet dat St.Petrus me niet zal binnenlaten 
Geen enkel eerlijk woord, toen ik de wereld 
regeerde 
Oooh. 
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