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Nézd, Uram, tisztázzunk egy dolgot: 
rajtad kívül én mást nem imádtam, 
lett volna köröttem sok szép alak, 
de téged én választottalak. 
 
Faragott képet nem csináltam, 
se szobrot, se ahhoz hasonlót, 
nem díszítettem házam ilyen ékkel, 
mert ugye, ahhoz tehetség kell. 
 
Nevedet sokszor számra vettem, 
kihez is folyamodtam volna, 
jöttek hitvány nyarak és telek, 
valamire örökké kértelek. 
 
Egy életen át munkálkodtam, 
még ünnepnapon sem pihentem, 
végeztem csak saját dolgaim, 
amitől a törvény óva int. 
 
Tiszteltem apámat s anyámat, 
bár az meglehet, nem eléggé, 
anyám most is vár reám nagyon, 
hogy lássuk egymást minden szombaton. 

Nem öltem még, de sose késő, 
van úgy, roppant bánatos vagyok, 
tűnődöm épp, s egy légy ha zaklat, 
nem állom meg, oda ne csapjak. 
 
A paráznasággal fölhagytam rég, 
amúgy is van bajom most elég, 
az ember minden jóból kivásik, 
reá se néz, ha jön egy másik. 
 
Bevallom, lopni azért loptam, 
de szégyenkezve és titokban, 
mégis, többször megloptak engem, 
ez sokszor föl is merült bennem. 
 
Barátok ellen nem tanúskodtam, 
csak sértegettem őket oktalan, 
különben is oly kevesen voltak 
azokra gondolok, kik ma holtak. 
 
Más feleségével nem törődtem, 
megesett, sajnos, az enyémmel se, 
hogy is kívántam volna ökrét, 
mi érdekelt, csak az öröklét. 

 

KözgazdaságKözgazdaságKözgazdaságKözgazdaság    
 

Találkoztunk egy napos délelőtt, 
nem volt az arcán semmi bánat, 
mint máskor, most is megismertem őt, 
egy banknak fordítottunk hátat. 
 
Azt mondja, végre, itt a válság: 
zsebében lapult egy árva százas, 
de sehogy sem találta társát, 
hát lelépett, ugye, ő se házas. 

Csak ez a válság segít ma rajta, 
olyan, akár egy köztársaság, 
karonfogja azt, ki szegény fajta, 
ne szégyellje magát legalább. 
 
Büszkén állhat itt, nem nézik le őt, 
a bank küszöbét nem lépte át, 
csak régen, vendéglő volt azelőtt, 
mértek ott mást is, nem csak teát. 
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És mondta még, milyen nevetséges, 
nézni ezt a betojt világot, 
az ő társasága, az a népes, 
kacagni tud, ha pénzt se látott. 
 
Szinte meg is győzött, szép és mázas 
igazával, jó vagyok, nemes, 
adhatok egy bankjegyet, ne százast, 
azt fölváltani se érdemes. 

    

BordásfalBordásfalBordásfalBordásfal    
 
Na jó, az ember megszületik, 
ha úgy adódik, 
esetleg ordít egy kicsit, 
körülnéz, mit fog keresni itt, 
 
na jó, az ember felnő valahogy, 
nem baj, ha kissé maszatos, 
kinövi az iskolát, s vidáman hagyja ott 
a vásott, tintás fapadot, 
 
na jó, az ember kicsípi magát, majd 
úgy megy át a zebrán, mint ki nem lát, 
legyint, ha más előtte áthajt, 
 
na jó, az ember valamit kitalál, 
mikor még azt sem tudja, mi az, 
csak hiszi, hogy épp spanyolviasz, 
 
na jó, az ember megfizeti, mit kér a végzet, 
ki ügyes, zsebre vágja bérét 
a munkának, mit el se végzett, 
 

na jó, az ember vállalja sorsát, 
bármi kiüthet balul, 
ha reászakad az önállóság, 
mindig akad, ki jobban tud angolul, 
 
na jó, az ember azt mondja, megérte 
átlépni sok balga törvényt, 
mit balgák hoztak, mondván, érte, 
 
na jó, az ember sokszor zúgolódik, 
túl apró betűkkel írták a szabályt 
legalul, a papíron, mi lóg itt, 
ugye, a hatóság is lódít, 
 
na jó, az ember sok mindent felad, 
nem veszi meg a bordásfalat, 
mindegy, mennyi most az ára, 
örül, ha fölmászhat vánkosára. 

 
 

 


