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Buda Ferenc

MR1
Hívek és haverok
fény meg árny volt elég
az idő kavarog
hol fatalp hol kerék

agyadba jól bevésd
múló az alkalom
s utad hogy el ne vétsd
leskelj az ablakon

holdvilág napvilág
MR1           MR1
fúj a szél leng a nád
forog a köpenyeg

Keresztény nemzeti
szoci meg liberál
lózungját lengeti
ideül odaáll

nyakkendők öltönyök
terepszín hacukák
nyomakszik sok könyök
kié lesz a cubák

cúgos a folyosó
MR1       MR1
szétgurul a zsozsó
nekem öt neked egy

Kacajom megeredj
MR1 a Kossuth
a Kossuth: MR1
ki-ki birtokosult
emereggy emereggy
hm
savanyú ez a meggy
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Dülöngél a vonat
Ábránytól Kőszegig
alighogy elhalad
a vágányt fölszedik

titkot nem puhatol
se Deák se Kossuth
bringázz vagy kutyagolj
ha leáll a vasút

bakterház sorompó
MR1           MR1
értük itt borongó
képpel ne keseregj

Vásálni visz a láz
Tesco Penny Auchan
távolból hadonász
Kádár meg Marosán

inad bár belerogy
ez a nagy futamat
ne cicózz vele hogy
vicsorít a kamat

kisegít a hitel
MR1            MR1
kapd össze ami kell
tolakodj verekedj

Kacajom kifakad
MR1 a Kossuth
bazi lábak alatt
de poros ez az út
a Kossuth: MR1
né:
löki száz seper egy

Ide sújt le a jég
ha dörög valahol
a tulaj potyadék
kölcsönért kalapol

fel is út le is út
ha a lé leapad
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panaszod jogosult
de csavard le magad

egyszerű az egész
MR1          MR1
Pakson ha meg nem élsz
Pozsonyba telepedj

Fortélyod nem forog?
finnyás az etikád?
látogass templomot
kocsmát vagy patikát

bögrédben kiskomám
kávénál több a zacc
túl öt-hat iskolán
bambának megmaradsz

tenyered csupa kosz
MR1              MR1
görbülj hát ne habozz
ha az út tekereg

Kacajom kerekedj
MR1 a Kossuth
a Kossuth: MR1
kátyús a kövesút
emereggy emereggy
hát
ne az égre meredj

Sápot ki lekaszál
nem a fröccsre keres
födeled tovaszáll
csak a szád cserepes

szájtátva áll a nép
egy kövér hat sovány
egymás nyomába lép
kis zsebes nagy zsivány

a depó tök üres
MR1            MR1
zsarukám ne kövess
álltodban merevedj
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Stírölnek? Rá se ránts
a haszon igazol
pitikre dől a rács
bolond ki begazol

fő az hogy leesik
a dohány meg a cucc
s nem rajtad keresik
ha netán belebuksz

elhúz das Kapital
MR1          MR1
az elit vele hál
a profit vele megy

Kacajom kiapad
MR1 a Kossuth
ez a nagy kirakat
de behályogosult
a Kossuth: MR1
emereggy emereggy
nosza még bele egy
a mesém 1001 –
slussz!
takarodni eredj!




