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Hetedhét Fletó


Na ki a király? Kérdezte népét Ferenc,
Ó, te vagy nagy uram! Szólt a sok kegyenc.

Nem kell tennetek semmit, csak utánunk lépni százat,
Ha ezt teszitek, vehettek mindent, autót, házat.

Kövessetek gyorsan, mondta, a szakadék szélén állva,
Zubogva indultunk lefelé, mint a tüzes láva. 

Gurultunk, csúsztunk, összevertük magunkat,
Szakadt gatyával hallgattuk vadi új programunkat.

Új Magyarország a terv neve, kiáltott jókedvűn, bugyogva,
Azt is mondta, felfelé megyünk, és nem lefelé, gurulva.

Amikor már a béka segge is felülről köszönt nekünk jó napot,
Akkor elővették az új egyensúly konvergencia programot.

Egyensúlyozni, és konvergálni a szakadékban sem lehet,
Tovább mentünk lefelé, bár azt hittük, tovább ez nem mehet.

Súlyosan tévedtünk, amikor azt hittük, vége,
Mert Fletó úgy döntött, még kevés jót kapott népe.

Ő, mint jóságos Mikulás, nyakába vette a gondot,
Osztottak és szoroztak, megalkották a 48 pontot.

  Ez a legjobb program, ujjongtak boldogan,
Ha mögénk álltok, eljő a jólét nyomban. 

Összevissza magyaráztak, hülyének nézték a népet,
Zuhanás közben láthattuk a szétvert vidéket.

Iskolákon, kórházakon lakat, s a programok nyomán,
Elhúzott mellettünk mindenki, szlovák és román.

Eurónk is lesz! Persze, ha forintért vásárolunk,
Mert mi hülyék, csúszás közben is csak álmodunk.

Ekkor már 100 lépésre voltunk a konvergált új Magyarországtól,
És persze, hogy rájöttünk, semmit sem várhatunk a 48 ponttól. 
 Kell egy újabb program, morfondírozott Ferenc,
Úgy legyen uram, hajlongott a sok kegyenc.

Így lett a 48 pontos csomag, megtoldva még 7 ponttal,
Hadd legyen nekünk több, jó pár gonddal.

Ekkor már igen csak a szakadék alján jártunk,
Azt hittük végre bekövetkezik, amire vártunk.

Lemond a brancs, és lesz új választás,
De jött ismét Fletó, és az új polgárosodás. 

Pedig már most a szakadék alján vergődünk csendesen,
Seggünk kilóg a gatyából és szívunk rendesen. 

És még mindig nincs vége, nincs fellélegzés,
Mert itt az új program, melynek neve, megegyezés.

Igen, egyezzünk meg kedves Fletó, és arra kérünk titeket,
Mondjatok le tüstént, és ne sanyargassátok tovább népetek. 

 Az elmúlt években a mélybe taszítottatok bennünket,
Be kell, hogy lássátok, tönkre tettétek létünket.

De bízunk benne, hogy lesz fel út a szakadék aljából,
És eljő az idő, mikor nem lóg ki seggünk a gatyából. 

Reméljük, hogy társaiddal mihamarább elhúztok,
Mert nagyon unjuk, hogy folyamatosan hazudtok.

Veletek mehet mindenki a tisztességtelen bagázsból,
Egyikőtök sem fog hiányozni Országunk Házából. 



 

