Szabó István
Tarka Marha



Magyar marha! Indulj haza, itt a fejés ideje te ostoba!
Adj tejet, húst, majd elveszik létedet, aztán lenyúzzák bőrödet.

Mi csórók legyünk és ők gazdagok?
Ez a kérdés, válasszatok!

A magyar marha tőgyére, esküszünk, esküszünk,
Ha mindezt tűrjük, földönfutók leszünk!

Import szénát ettünk mostanáig, be is fostak jó apáink,
Kik magyar szénán éltek-haltak, ócska kajától nem nyughatnak. 

A magyar árút hazavágták, istállónkat lerombolták,
Minket fejnek egyfolytában, lapos seggünk lötyög az igában.

A magyar marha tőgyére, esküszünk, esküszünk,
Ha mindezt tűrjük, földönfutók leszünk!

A sok szemét marha, ki lusta és egész nap csak rabolna!
Kinek olcsóbb a magyar marha élete, mint a munka becsülete.

Ölik, fosztják azt, ki mindent fizet, ki ezért szót emel, többet fizet.
Segély helyett munkát nekik, mert tőgyünket megint fejik.

A magyar marha tőgyére, esküszünk, esküszünk,
Ha mindezt tűrjük, földönfutók leszünk!

Szegény magyar marha! Tőgyöd feji mindenki! Roma, EU, sok jenki.
És ha szarban vagy ne reménykedj, nem takarít ki senki.

A gazdaházban a sok hiéna, jó döntés hozásához nagyon béna,
Függnek a pénztől, külső nyomástól, megfosztanak téged utolsó gatyádtól.

A magyar marha tőgyére, esküszünk, esküszünk,
Ha mindezt tűrjük, földönfutók leszünk!

A magyar marha szegény, csóró lesz, és ez nem méltó régi jó híréhez,
Mit megőriztek dicső századok, azt ellopják a fő gulyások. 

Visznek mindent! Pénzt, házat, legelőt, elszívják a levegőt!
 Már a becsületnek is van ára, a marha fejet hajt az igába.
A magyar marhák tőgyére, esküszünk, esküszünk,
Ha mindezt tűrjük, földönfutók leszünk!

Hiába vonultok tarka marhák az úton, ha nem látnátok, 
Együtt döglődünk a kiszáradt kúton.

Felesleges a sok fergeteges, lelkesítő beszéd, 
Amikor azt kell mondanod borjadnak, ma nincs ebéd.

A magyar marha tőgyére esküszünk, esküszünk,
Ha mindezt tűrjük, földönfutók leszünk.

Hisz elvettek tőlünk mindent, legelőt, reményt, hazát,
És nyakunkba rakták a rengeteg igát. 

De te csak vonulj, tarka marha, majd beállsz te is a sorba,
Majd megjön neked is az eszed, ha mindened elveszted.

A magyar marha tőgyére esküszünk, esküszünk,
Marhák már soká nem leszünk. 

Egyszer majd, hol urnáink repedeznek, ott a paraziták lelkendeznek,
Hisz elvették pénzünket, kiszívták vérünket, és most, felejtik nevünket.

De a magyar marha arról híres, hogy méltó tud lenni régi jó híréhez.
Elapasztja saját tejét, és nem ad több esélyt. 

Az istálló falának dőlve, levakarja magáról az élősködőket.
Megrázza testét, bőg egy nagyot, és ismét meglátja a ragyogó napot.

És akkor majd mi marhák, esküszünk, esküszünk, 
Hogy marhák tovább nem leszünk. 

  




  

  

