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                 Szilágyi Ákos 

 

       Lengyel Laci, ha felül a lovára… 

 
   

                        

                   Betyárdal  

    

              Lacinak a hetvenedikre  

 
                        Ad notam „Esik eső, szépen, lassan cseperög…” 

 

1 

 

Lengyel Laci ha felül a lovára 

a Pártközpont nem írja a javára 

szállj le szállj le magas lóról aszongya 

de akkor ő már a rendszert tiporgya 

 

2 

 

Lengyel Laci a folyosón beszélget 

hogy megy − jól megy − nálatok a KISZ-élet 

hej mehetne jobban is az! − kiáltja 

haragjában egész rendszert leváltja 

 

3 

 

Lengyel Laci ha a lovát ugratja 

azt hiszi az egész ország: ugratja 

benevez a nagynemzeti vágtába 

így kerül a lovasnemzet hátába 

 

4 

 

Lengyel Laci ha megmondja – az úgy van 

ne akard hogy az igazat hazudjam 

fox-nyúz fék-nyúz a hírcsárda ezt ontja − 

az igazság hazugságon cikornya 

 

5 

 

Lengyel Laci ha felül a lovára 

Antall József nem írja a javára 

pandúrt küld rá betyározza-sározza 

de akkor ő már a rendszert sorozza 
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6 

 

Lengyel Laci ha felül a lovára 

egész világ odafigyel szavára 

Kissinger és Fukuyama hallgatja 

összenéznek: „ördögadta jól adja!” 

 

7 

 

Lengyel Laci ha felül a lovára 

Sancho Panza szélmalomnál bevárja 

ez lesz ez lesz szélmalomharc a végső 

nevét dicsőségtáblára fölvéső 

 

8 

 

lova lova lova viszi Keletre 

visszahúzná de csak viszi töretlen 

Ali basi: füge pálma gázüzlet –  

örményölő kopja tövén feszület  

 

9 

 

Lengyel Laci ha felül a lovára 

Orbán Viktor nem írja a javára 

betyárból lesz legjobb pandúr aszongya 

láncos sajtót őellene uszítja 

 

10 

 

Lengyel Laci ha felül a lovára 

mint a szélvész úgy vágtat fel Budára 

várja már a törökbasi iroda 

asztalra csap: basi Buda nem oda! 

 

11 

 

Lengyel Laci rosszfát nem tesz a tűzre 

azt kéri csak hatalomtól: betűzze 

mene tekel és ufárszin – falfirka 

éljen ki palotafalra felírta! 

 

12 

 

a türelem minden dolgok királya 

Lengyel Laci szép csendesen kivárja 

kivárja hogy jó Budavár szabad lesz 

újra szép lesz tündérszép lesz a Gangesz 



 

 

 

13 

 

Lengyel Laci sej a lovát ugratja 

csak az időt jókedvében múlatja 

zsarnok idő nyakadra hág − véged van: 

annyit szól csak: hetven vagyok nem hatvan!  
 


