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Az alábbiakban Bogdán Józsefről lesz szó
A törökkanizsai plébánosról
Aki előbb Verbicán és Oroszlámoson szolgált
Ha átjött a Tiszán Magyarkanizsára
József mindig meglátogatta édesapámat
Édesapám nagyon szerette Józsefet
Ültek a lugasban
Mögöttük kis vásári barométer
Melyben a kifeszített lószőr
Mint vonóban csikorogva
Hol a leányt hol a fiút húzta előbbre
Ültek a lugasban
Fejük fölött még savanyú
Avagy már súlyos érett fürtök
Ültek a lugasban és beszélgettek
Édesapám a Feketetóról mesélt
Gyerekkorában onnan járt be
Az úton egyszer veszett kutya harapta meg
A Feketetó mellől járt be Törökkanizsára iskolába
Na már most Bogdán József nyaranta
Budapesten a kelenföldi plébánián helyettesíti
Paptársát ahol egy haldokló
Ám ahogyan József mindig kihangsúlyozza
Még mindig meglepően szép idős hölgyhöz
Hívatták aki a különös véletlen folytán
Éppen Kosztolányiné Harmos Ilonka örököse volt
És mielőtt József feladta volna neki
Az utolsó kenetet megkapta tőle ajándékba
Kosztolányi kis rózsafa pipáját
Ádám kusza papírosait
Rubintos gyűrűjét
Mintha csak valami titkos tudós fórum
Ítélte volna Józsefnek a kis rózsafa pipát
Ádám kusza kéziratait
Rubintos gyűrűjét
És misztikusmód éppen annak a haldokló
Ám meglepően szép idős pesti hölgynek
Jutott volna a feladat
Hogy noha életének utolsó pillanatában
Az sincs kizárva a titkos tudós forum
Még ezt is kikötötte
Mármint hogy életének utolsó pillanatában
Neki kell átadnia Józsefnek a törökkanizsai plébánosnak
Ünnepélyesen Kosztolányi Dezső kis rózsafa pipáját

Ádám kusza kéziratait
Rubintos gyűrűjét
Hogy csak a következő pillanatban
Immár homlokán az utolsó kenettel
Hunyhatja le örökre a szemét
Igen mintha a titkos tudós forum
Még ezt is szigorúan kikötötte volna
Bogdán József az esetről megrázó verset írt
Bogdán József a törökkanizsai plébános ugyanis
Egy jó költő
Már nincsenek jó költők
Jobbak igen
Jobb költők vannak
Sok jobb költő van
Csak jobbak vannak
Csak jók nincsenek
Már nincsenek jó költők
József jó költő
Egy jó költő
Amit mármint hogy József egy jó költő
Meglehetősen biztosan állíthatom
Ugyanis lévén semmis költő
Noha kényes külön pozíciómra
Rálátásom van mind-mind a jobbakra
Rálátásom van a jóra
József zsebében mindig ott
Kosztolányi kis rózsafa pipája
Az oltárnál ha felemeli kezét
Ott világít csöpp örökmécses a rubin
József végtelen tud mesélni az esetről
Ádám kusza kéziratából kibogozott
Iszonyatról
Valamint az egyik előző törökkanizsai plébános
Világhírű bélyeggyűjteményéről is végtelen tud mesélni
Akárha kék Mauritius-szal cerebrálna
Az egykori pravoszláv templom szépen körüljárható
oltáránál
Akárha kék Mauritius-szal ott a Tisza felett
Ahol ó ments meg minket Uram
Az iszonyat végtelen iran
Akárha kék Mauritius-szal cerebrálna
Akárha kék Mauritius-szal áldoztatna
Iromba bűnösöket ostya helyett.

