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A Csapos középre helyezkedik a
libernyákok és bumburnyákok közti
szóváltásban
megjöttek a libernyákok! −
bömbölték a bumburnyákok −
azt gágogják: jogállam
kispadról a ligában
megjöttek a bumburnyákok
egyik nyökög másik nyákog
vékony nyakú nyápicok –
ország arcán légypiszok
megjöttek a libernyákok
lebernyeges szószátyárok
mögöttük az erények
kullognak mint görények
megjöttek a bumburnyákok
morogtak a libernyákok −
labda pattog – köténycsel
csak a bíró köhécsel
lelátókon cimbornyákok
szotyolázó bumburnyákok
héjat köpköd nép fia
meg az egész maffia
megjöttek a libernyákok
megkaparod: buzernyákok
nem azt mondom hogy azok
csak nem rájuk szavazok

megjöttek a libernyákok
fogadkozó ős-rinyákok!
csipkét zokog pityereg
minden brüsszeli gyerek
megjöttek az embernyákok
lézerszívű lúzernyákok!
eb ura fak’! csacsacsa!
nem koronáz Ugocsa!
bevonulnak bumburnyákok
szóröptető turulnyákok
szurony-erdő − a szárnyak
merednek mint kaszárnyák
lágyan kérdjük szinte fáj már −
nincs több ajnár – ez itt Weimár! −
több engedményt nem teszek! −
ide a pénzt termeszek!
rárontani a hazára?
dacol mikor vesztegzárral?
hát csak ehhez értetek? −
hol a pénzem vérebek?!
pénz lehúzza tarisznyátok!
mért nem adtok több buznyákot? −
merül fel a dilemma
Brüsszel Apó = Lenin ma!
végetek van undornyákok
hánysz rám? én rád visszahányok
jól lehányva mindahány −
ki bumburnyák velünk hány!
bevonulnak a kutyákok
vonyítva a bumburnyákok
hej kutyaszív kutyaszív
kimond mindent s visszaszív

mi kell nektek libernyákok? –
kérdezték a bumburnyákok −
alkotmányon cukor-nyák?
emberjogi cikornyák?
vezetnek a libernyákok
tíz góllal a bumburnyákok
nem vérre megy kapura
gólt kap − nem kap nem para!
eh nyomorult libernyákok
mi a pálya nem tudjátok!
rendet tenni eljött végre
a világ új szuveréne!
Keletről jön büntetésnek
létparancs mit kőbe véstek
hunok unott műsora −
címe: „Isten ostora!”
…………………………
végetérnek tivornyákok
így-anyátok-úgy-anyátok −
hazamennek libernyákok
hazamennek bumburnyákok
hazamennek legények
(nem is olyan szegények)
könyöklünk a kocsmapultnál
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