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Kuhurva szaharul kezdődött az a nap
nem elég hogy azt álmodtam
az utánam következő
(szerencsére rémálom volt)
sohoros elnök ágyékon rúgott
a parlament folyosóján
ott fetrengtem akár neymar
amikor töhökön bahaszta a labda
és azonnal fölkúhúrták a netre
a kibahaszott újságírók
akikről senki sem tudta hogy’
kerültek oda na egy
ilyen lidércnyomás után
kértem a reggelimet
direkt mondtam az este
fontos beszédem lesz
(megírták ugyan de csak bele
kellett javítgatnom itt-ott)
mahagyaros reggelit kérek
a saját magam készítette
kolbászból rántottát sok
hagymával jól átsütve
parasztkenyérrel
ez tenne jót az epémnek
a lágy olyan franciás
és én utálom a franciákat
legszívesebben friss disznóvért innék

gyerekkoromban láttam az egyik
leghíresebb színészünket
ahogy disznóvágáskor lavórból
issza a vért kipróbáltam otthon egyszer
jóapám meglátta ugyan kaptam egy
hatalmas pofont de megérte
a friss vér finom lágy és selymes
egy megfilmesített németh
lászló-regény volt asszem
erre föl azt mondták
diétát írt föl az orvos ők ettől
nem tekinthetnek el
(igaz ami igaz elhíztam picurkát)
teljes kiőrlésű kenyér sovány
joghurt nulla százalékos margarin
parizer mintha valami kibahaszott
csöves lennék meg zöldtea
mert az állítólag tisztít meg frissít
mindegy ettem pár falatot
(döglöm majd éhen egész nap mikor
ehetek annyi hurkát újra amennyi belém fér)
nem szabad éhgyomorra bevennem
a gyógyszereket aztán felöltöztem
egyedül szeretek öltözködni
csak amikor a golyóálló mellényt
veszem föl akkor viselem el
ha a testőröm segít
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na és itt kezdődött a baj
elfelejtettem előtte fogat mosni
így befogkrémeztem a nyakkendőmet
amit amúgy ki nem bírok állni de hát köll
az ilyen fontos beszédkor meg pláne
ne higgye a külföld vadparaszt vagyok
és pluszban rám jött a fohosás
(titokban cudarul bevacsoráltam
tegnap a pacal csípősebb lett a kelleténél)
de hogy szaharjak golyóálló mellényben
a testőrt meg elengedtem cigarettázni
(utálom a cigarettát de nagyon viszont
jó testőr többszörösen ellenőriztettem
az összes titkosszolgálati szervvel)
a kuhurva ihisten ha meg nem bahaszná
nagy nehezen lecibáltam azt a szahart
fohostam egy nagyot közben eszembe
jutott egy film amiben van egy jelenet
XIV. lajos ül a trónszéken
épp szaharik és közben utasításokat ad
majd előrehajol és egy szolga kitörli a seheggit
na ez nem lenne rossz ettől a gondolattól
kissé megvigasztalódtam gahané dolog ez
demokráciásdi na no de most ezt köll játszani
valamit valamiért sehogy sem jutott
eszembe a film címe ez is bosszantott
kitöröltem seheggem de kilukadt
az az átkozott vécépapír hiába mondom
első osztályút vegyenek mindig
ezen spórolnak kezet mostam
közben a testőr is előkerült
új nyakkendő újra a golyóálló-mellény
be a kocsiba villogó fény ami jár
a beszéd egészen jól sikerült
tapsvihar meg minden
(mernének csak ne tapsolni)
és akkor ezt azóta sem értem
hajítógéppel belőttek a parlamentbe

ezek a bérelt patkányok egy halálosan
beteg rákos kisnyugdíjast
amatőr bombát kötöztek a testére
a netről szedték le úgy csinálták
(egyszer úgyis betiltom ezt a
szétkúhúrt kuhurva nehetet)
ami csak félig robbant föl
még állítólag élt pár percet az öreg
mindig is szerettem volna hadvezér lenni
(törvénykeztem már eleget
a költségvetés rendben az adók rendben
az ellenzék rendben az esőelhárító
és esőcsináló program jó úton
az antigravitációs szerkentyűre még
várni köll de meglesz az is hamarost)
szóval jól jönne nekem egy jó kis háború
(irányváltoztatásban mester lennék
vagy mi a szösz?) de most ezekkel?
olyan megalázónak éreztem
múltkor mondtam is a pszichiáteremnek
amikor a titkos repülőutamon hozzá vittek
(a sajtó sose tudta meg haha)
én nem szeretnék marsall lenni
egy hazugságvizsgáló gép
valószínűleg kimutatta volna
nem mondok teljesen igazat
(igazság, nem igazság, egykutya)
ám jóval több konfliktust szeretnék
még még még ennyi nem elég
most hogy mindenkit kicsináltam
követnek küldtem száműztem lefokoztam
lelkemen a szörnyű bosszú kötelességével
nem ártana egy kihis vér
nem csak szavak szavak szavak
szahar szahar szahar.
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