MINDENÜTT JÓ…
Szövegét írta Juhász Kristóf.
Zenéje nyomokban tartalmaz Ariel Ramirez és Karl Jenkins műrészleteket, dél-afrikai és afroamerikai énekeket, Halas Dóra szösszeneteket, továbbá Soharóza improvizációkat.
Rendezte Göttinger Pál.

I.
ÓVATOSBA HESSZELJÜK, KI KIVEL VAN
KAR
Hesszel-e, hesszel-e, befigyel-e, skubizod-e?
Hesszel-e, hesszel-e, skubizod-e be?
Subidubi, skubizod-e, skubidubi, subizod-e?
Moccantál-e, moccantál-e
Gömbkólára moccantál-e?
Csicskultál-e, csicskultál-e,
A csicsákónak csicskultál-e?
Kamilláztál-e in dö mórning?
Blokkoltál-e in dö nájt?
Kuffantottad-e májer módra
A gyári punáger labardiját?
Adtad-e hommernak a korpást
Dípeztél-e ezredesért?
Jaszkari vagy, vagy kistáska,
Vagy truvájkodó, vagy hávécsé?
HÍRNÖK
Pampogtok, ruppótlan törpék
Trébányán rejszoltam a minap
Befigyelt ott egy húzós párdéj
Csikágóztak a mergás bringák
Japánult a jardra a mokka
Rámoccantak a retekre többen
Ó, jaj, az arcosgasztrók!
Gasztrók bizony, osztós arccal
Cuffolták a muffot, a cuncit
Dűtöttek gurigányi punágert

Benézték a csiribiri csókák
Idemutráznak, nagy puma lesz.
KAR
Izzó szitu ez. Kamuzol, bobi!
HÍRNÖK
Nem hanginfó, amit én küldök
Vakerom vészt hoz, nem modorosság
Idetép a vitéz arcosgasztró
Cipőzés lesz, brékorbács!
KAR
Ha rámutráznak a tücskök a sünre
Azt se tudjuk, ki kivel van
Obrájen a bábu, a mammer
Felejtős a donaldkacsa!
Bogijával benga japánul
Puszolválva adja az ívet
Nem csicskulnak, kajakra jönnek
Ez nem lakossági para!

II.
KONKRÉT PÓKOK GERJEDNEK A TÖRTÉNETRE
ARCOSGASZTRÓ HARCOSOK KARA
Pecóba románulj, sufni
Tiplizz, te fals sutyerák
Pucsítson a csíra, a klambó
A héder nem nekik áll
RABBULÁK KARA
Szangik, fűt, és hesszel
Kajakra kekszreverőzik
ARCOSGASZTRÓ HARCOSOK KARA
Cápásodnak a mezők
Tépi a pók a retket
És oblákolnak a rétek

A törpe nyomítva falsul
Vágod: Befigyel a végzet!
RABBULÁK KARA
Télakot matekol az éjjel
de ó, remény, lehozós a nappal
Csóka, hiába mutyiztál
Aki zsebhoki, most mind makkan
Szkippelném a kalippót
Ha nem lenne téma a rejsz-rojsz
Eldzsalt a meseautó
Megmihájlik a sorsom
ARCOSGASZTRÓ HARCOSOK ÉS RABBULÁK KARA
Gablis fuksz, elönt a losszer
Kajakkurelló, passzol a fószer
Passzol a fószer, passzol a fószer
Kokszon van
Gördül a grejfok, kanyarba szittyóz
Gördül a grejfok, kanyhalo nem tosz
Gördül a grejfok, kanyarba szittyóz
Gördül a grejfok, kanyhalo nem tosz,
Pucold a gasztrót, pucold a gasztrót
Paudevecbe gablit
Ne avászkodj, szútyeljál
Felhőre ültetjük a zsellért gyorsba
A LEGSZEBB RABBULA S A TÖBBI RABBULÁK
Punnyadt, punnyadt… ampulla
Blindli bukovári, ki fog brennelni?
Móka, móka, móka… nem téma
Ki fog brennelni?
OLASZ PRINCEK KARA
Póver, benga pók, elő a surit, elő a brét
Rúdon már a csepp, ez nem a hang, ez a konkrét
Ott a lobogó, hol a gömb, ott csumeráj
Ott a lobogó, hol a gömb, ott csumeráj
Krúzing, krúzing, krúzing… krúzingolj

III.
KÓSTOLGATÁS, PAMPOGÁS
ÚJZSÉLANDI KÖVET Tranyó arcosgasztró! Önnön ancsád merre hesszeled, titkos ilona?
ARCOSGASZTRÓ KÖVET Lármázd ki a napszid a kozák kucsmából, és pucsítsál félhátra.
ÚJZSÉLANDI KÖVET Lájtos bábu, tiplizz ki fiókból! Nem tolom veszélyesbe! Dumázzunk,
kecsege! Izzó a szitu, ám csapassuk okosba!
ARCOSGASZTRÓ KÖVET Kóstolgasd a csicska grincset, azt, amék G-vitamint flamózik a pádre
pélójából Baracska-bícsen! Szkippeld a modort, és virítsad: mit filmeztél?
ÚJZSÉLANDI KÖVET Ruppótlan kistáskák! Újzséland vakerját vakerom! Ez egy ilyen megmondós
történet: ha a nálatok kempelő punágerek cápátlan mónikázzák a héderben a vízipipát nálunk,
mire a Hold a hegy mögé bukovári, nem cipőzzük mihállyá a habiszti ancsátokat! Ám, ha nem így
lesz: ikszbe fogtok oblákolni ól in van!
ARCOSGASZTRÓ KÖVET Szangjál királydekket, zsellér! Offolom a hikomat vakert kisklambó! Azt
filmeztétek, szkippelitek az obrájent? A pezsgős vacsorának taxi! A punágerekért kidobtok tíz
nagygurigát és száz mikulást, valamint Újzséland kulcsait! Ha nem: a dáréknak brékorbács, dánó,
frigyák, édesgyökér, és fingerli, de előtte egy kis grejfoku! Nektek pedig habcsók, cida, kalippó, és
csavarás!
ÚJZSÉLANDI KÖVET Ah! Ha ti így: hát kula kerül a heftitekbe, mielőtt a báló egyet flessel!
Fényesítsétek ki az ancsát, mert a rütyvedt korpásotokban fog csikágózni a bakeló!
ARCOSGASZTRÓ KÖVET Haha! Brácsára makkantjuk egész Trébányát, mielőtt egyet prátol a
losszer! Nincs több eszterlánc! Olyan gyakás lesz, hogy még a pangolettó is megcápásodik a
zaciban!
ÚJZSÉLANDI KÖVET Korvald!
ARCOSGASZTRÓ KÖVET Sün!
ÚJZSÉLANDI KÖVET Hikomat!
ARCOSGASZTRÓ KÖVET Tücsök!
ÚJZSÉLANDI KÖVET Sitnyik!

ARCOSGASZTRÓ KÖVET Balboz!
ÚJZSÉLANDI KÖVET Rütyvedt, nyikhaj, modoros buher!
ARCOSGASZTRÓ KÖVET Pleknis, prikézsiás lukesztor!

IV.
PUSZOVA, MÁRÁSZ, CIPŐ
OLASZ PRINCEK ÉS ARCOSGASZTRÓK KARA
Skubizzad pörgését Benga Bömösnek
Mint ikszel a halef, durvul a dáré
Hesszeld a pókot a kétélű brével
Küldi az ellen lelkének a pótert
Ott egy olaszt kajak tisztába tettek
Ancsába halef: a felhőn szútyel
Másiknak péló üti át a testét
Sufnira többé nem moccan a hommer
Tedd jégre, hintsd a sallert
Tedd jégre, hintsd a sallert
Tedd jégre, hintsd a sallert
Fenyítsd a nyikhaját
Span span mellett, villog a ceka a kézben
Brusztol a raj, vértjén csattan a patron
Izzít, okosít, makkan, támad, durvul
Blokkolván blokkol a lukesztor
Csurmányi csurit brébe
Csurmányi csurit brébe
Csurmányi csurit brébe
Puszováld felhőre föl
Nyomjad a kobrát, halefot, a prátot
Knasszold, cipőzd, simítsd a jágót
Hokizzon a bré, brácsázzon a ceka
Vágjon rendet a ratyiban a csuma

Irtson a dáré, szúrjon a rúd
Mentsd a punágert, a cidázót
Vágd gerincre az arcosgasztrót
Irtson a dáré, szúrjon a rúd
Addig alázd, míg rúdoncsepp
ARCOSGASZTRÓ SIRATÓK KARA
Megmurdellt, megmakkant
Megmurdellt, megmakkant
Megmurdellt, nem bólint
Megmurdellt, felhőn ül
Megmurdellt, égnek pacskert
Megmurdellt, égnek pacskert
Fekvőnyolcast dob a gép
Oboázzon lelküknek a fény
Oboázzon lelküknek a fény
Oboázzon lelküknek a fény
Vár odaát gyári párdéj
Oboázzon lelküknek a fény
Oboázzon lelküknek a fény
Oboázzon lelküknek a fény
Vár sukár párdéj
ÚJZSÉLANDI HÁLAADÓK KARA
Ó, rajságnak, rajságnak gerjeszd sűrű dubaját
Ó, rajságnak, rajságnak gerjeszd sűrű dubaját
Csapasd a teletabit, ikszelj, gömbözz
Dubajra áll ma a stájsz
Ó, rajságnak, rajságnak gerjeszd sűrű dubaját
Ó, rajságnak, rajságnak gerjeszd sűrű dubaját
Ne stoppold ma a pangolettót
Dubajra áll ma a stájsz
Ó, rajságnak, rajságnak gerjeszd sűrű dubaját
Ó, rajságnak, rajságnak gerjeszd sűrű dubaját
Flamózd a szittyót, a topánkát
Dubajra áll ma a stájsz
Ó, rajságnak, rajságnak gerjeszd sűrű dubaját
Ó, rajságnak, rajságnak gerjeszd sűrű dubaját

