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Aranyér, azt mondják, az úri betegség,
hát aranyeres kutyákat grafi tkázok, 
hogy úri beteg legyek, 
aranyeret kevesen látnak és főleg keveset rajzolnak, 
s vigyázok,
bárhol is van az úri betegség hazája, 
bármely ég néz is le rája, 
küzdő kondorunknak új nemzedéke mind itt haladjon velünk.

A ceruzáim, azokra vigyázok túl
nyomórészt, 
a grafi tkáimra. Grafi tkáinnak értem sokáig,
azt tudom illeszteni a bábeli zűrzavarhoz, 
ami köztük támad,
mert támad zűr, 
támad zavar, 
aranyeres kutyák, bábbeli fi gurák tettetik magukat velem 
hóttan hóttnak az orosz hittanórákon,
padtársak zsáner- és tagköztársaságok címerképei égnek retintámba,
szövetséges köztársaságok zűrzavarát képzi le 
a véreres ceruzarend. 

Földön, égen zeng az új dal az Ifjúság utcában,
nagyanyám azt mondja,
már megint láb alatt a kondorkáid, ha rálép egy halom grafi tkámra,
én a ceruzáim rendjében eligazodom, elhamismásolódom 
benne mindmáig, elérsz, marionet@varazslo.hu, 
hozzámférsz, jelszavam cececepe68beke,

ennyi karakterből nem is állhat egy jelszó, de nekem állhat, 
népem aranyerét hordom,
úri dogrováson vagyok, közepes biztonságú, 
s nincs oly erő, mely legyőzné, ki a nép-érért küzd.
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A ceruzáim titkait úgysem ismered,
melyiket mivel min koptatom a hüvelykujj hosszára,
melyikre milyen légy száll, izgágájuk hogy alakul,  
melyikük min ül el 
hosszan inkább mozdulatlanul. Miért van ceruzából tizenkét kiló,
miért iszunk és miből annyit, ma miért úgy méregetnénk: 
fehérek közt egy euró pia.

Van tíz kopekért kvász, van húszért.
A húszas nem a duplája a tízesnek,
másfélszer annyi. Szóval jobban jár a nép, többszörösen, 
ha húszért iszik a Szovjetunióban, 
kvász a lovászlánynak,
többször húszért, attól már szédelegni lehet
és pisilni kvászszínű pisit bele a Volgába,
állva pisil a lány,
így grafi tkázom meg, állva pisilve, 

nem én pisilek állva,
állva grafi tkázom azt, aki ismeri hozzám a jelszót, 
mert az övé is ugyanaz,
mert egy jelszónk, a béke,
harcba boldog jövőért megyünk,
egy nagy cél érdekében tör előre ifjú segg-erünk.

Földön, égen zeng az új dal: Ifjúság utca, 
milliónyi aranyér dobogja ritmusát, 
kondorkáim, az igazat grafi káljátok, 
ne azt, ami kallódik,
repedjetek szét,
lüktessetek,
legyetek útban, kezdjétek el a mesét szépen,
ahogy a csillag megy az égen, úgy véreres. 


