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                                   Testvéri üdvözlettel a NER új himnuszának                  

                     

               

      [Énekli az egész Ország]            

            

madzag volt a gatyapőcbe’ nem spárga! 

előre megy Nóta-Ország nem hátra! 

egyről így jut száz év múlva kettőre − 

de mi lesz ha a hátra van előre? 

 

hurka – kolbász – lakodalom – dalárda! 

tanácskoznak a nagy népi hurálba’ 

az a döntés az a döntés születik 

mindenkinek fizetésit emelik 

 

előre megy Nóta-Ország nem hátra 

nincs szüksége hatalomnak korlátra − 

klímavészben tör előre − nincs rá szó! − 

taps vezére ahogy fütyül úgy táncol!  

 

hurka – kolbász – fáklyásmenet – petárda! 

nem hátrál meg inkább meghal a gárda − 

hogy lett ez mind milliárdos ne kérdjed 

elnyeri jutalmát a nép erénye! 



 

fogvicsorda − bőg a csorda − hír-csárda! 

békemenet gyalogmenet mocsárba’ 

térdig süllyed állig ér már de ő megy − 

háta mögött egyre nő az iszaphegy 

 

előre megy Nóta-Ország nem hátra – 

rákapott erre az újabb mantrára 

előre a szakadékba – op’pardon  

ugorjunk át e szomorú akkordon! 

 

ne keresd a falurosszát csuhajja! 

ki a tüzet úgy oltja hogy csiholja! 

durrogtat csak a gemenci határban 

nem talált de van még golyó a tárban! 

 

én vagyok a Magyarország egyedül 

a szívemben Dankó Pista hegedül 

a szívemben luxusjachtos tivornya 

erdő-mező kicsi falum fatornya 

 

most vettem egy kisebb bankot nem drága − 

előre megy Magyarország nem hátra! 

nem gond a pénz édesanyám gondold át 

vegyél rajta nekem sertéshízlaldát! 

 

idő idő aranyidő te drága −  

előre megy a mutató nem hátra! 

hálaisten földi isten mulandó 

azért olyan amilyen mert halandó. 

 

ityeg-fityeg a hatalom – leválik: 

„menj már Öreg!” − ne maradj itt halálig!  

vezércsellel ér véget a hadjárat − 

mennie kell a Türk Tanács Atyjának! 

 

előre folyik a Tisza nem hátra − 

a folyását átalussza ámbátor 

csillagos ég alszik benne − szelíd csend 

ácsi! mondja bulibáró s ráreccsen  

 

előre megy Nóta-Ország és hátra 

Pestre előbb s kompon vissza Budára 

már csak egy harc a legvégső van hátra − 

s telleni fog mindenkinek farhátra! 

 

                    

 

 



 

 

                  Utónóta 

 

ingyom-bingyom tutáliber − ne hátra! 

ha kell állj ki − ne légy liber! – a gátra!  

aprítsd őket − suhints mélyet erőset  

ahogy te tudsz olyan csontot-törőset! 

 

kértem kértem könyörögtem – sújts má’ le! 

érjen véget a te szíved türelme! 

de te látod nem sújtottál nem és nem 

így fogyott el lassan az én türelmem 

 

nem vagyok én turkológus turáni 

inkább vagyok onkológus vagy bármi 

mégis ősi csontok között turkálok: 

szittyák voltunk valaha nem bankárok! 

 

két lépés előre aztán egy hátra − 

ösztökélem a lovamat vágtára 

de az csak áll lecövekel egy helyben − 

mindegy így is vágtázik a fejemben! 

 

megjöttek a közmunkások – nótára! 

azt dalolják: „nincs szükségünk kvótára!” 

csárdást jár a közszolgálat M 1-en 

vele járja egész Ország avagy nem!  

 

           (Közreadja: Szilágyi Ákos) 
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