Darvas László – Felvidéki András:
LÓGATTYÚ
2017
Köteteinkhez hasonlóan
ez is szabadon letölthetô és terjeszthetô.
A legszebb ajándék Karácsonyra,
Hanukkára, Ramadanra és Hold-újévre.

LÓGATTYÚ
más szóval függelék

Amit sajnáltam eldobni,
vagy nem tûrte a nyomdafestéket:
mindenekelôtt néhány limerick.
(A digitális média türelmesebb.)
Illusztráció:
Felvidéki András
rajzai reciklálva.
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LIME

FINNUGOR

FRÍG MÓD

Elcsapta hasát, most kinn gugol

Ôshazája Frígia,

klotyónak mélyén egy finnugor.
Letolva alája
a letojt gatyája,
seggébôl nyekergô fing ugor.

az oldalán fringia,
az csörömpöl,
ha sörömtôl
nagyokat kell fingnia.
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NYELV-VÉSZ

GÖRLITZ

Vigyázz, te nyalka nyelvész,

Egy város (tûnôdöm: Görlitz-e)

ki most egy hölgyben nyelvész!
Csikamlós terepen
csúszkálsz a peremen –
egy ritka nyelv még elvész!

szajhái megannyi gerlice.
Bármikor beesel,
mert kangörcs perezsel,
felkarol nyomban egy görlice.

SEGESVÁR

LÓVÁTÉTEL

Ha eltévedtél Segesvárott,

Bár töri számat a zabla, k-

Szarnom kell. Közel van Isaszeg,

ne értesítsd a jegyespárod.
Az utcák girbegurbák,
a sarkon körbe kurvák,
csupa csöcsös és segges vár ott.

özel van házam, a Zab-Lak.
Abrakom megrágom,
kancámat meghágom,
még jó, hogy zárva a zablak.

épp hogy csak odáig visz a segg.
Rohanok nagy garral,
csak úgy gyalogszarral,
szaglászom, hol terjeng pisaszeg.

ISASZEG
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AGRÁRSZEMPONT

IDÔJÓS

Mozartra Beeethovenre

Verôfényes jóéjszakát kívánok –

a tehenek jobban tejelnek
Kurtágra Ligetire
a tehenek nem tejelnek
az emberek se nagyon

mondta egy népéhez hû meteorológus.

A MORGÁS JOGA
BETÛREJTVÉNY

PIA-NO

Volt egy lecsúszott piarista,
bárban játszott mint pianista.
Szólott a mixer:
csak semmi gikszer,
mert különben a pia nyista!

Milyen nehéz volt kiharcolni!

TELL CIA
I
IGE

De most boldogan morgolódunk –
ez itt a morgatórium.

Ha megfejtetted, magas lehet
az intelligencia-kvóciensed.
Ha elakadtál, gratulálok:
valószínûleg több érzéked van
az értelmes dolgokhoz.

SZOVJET ÍRÓ

Ivan Pavlovics Morozovnak
SZ

szép tolla és kék tintája van.
Bemártja tollát a tintatartóba
és írni kezd. S teszi ezt folyvást.
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Márt, ír
és idônként hörpint egyet.
Így dolgozik késô éjszakáig
Ivan Baglyovics Borozov.
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Márt, ír. Márt, ír.
Majd rövidlátó, cvikkeres szemével
elolvassa mûvét, és felkiált:
Ki a fasz lesz nektek mártír!?
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JÓTÉKONYKODÁS

VÁRKERTÉSZ

SZEPTEMBER KÖZEPÉN

(gondolatok a takarékpénztárban)

avagy: övé a vár…

(jóslat 2007-bôl)

Mert ahelyett hogy gyónni mentél volna

Függôkertje Semirámis,

Ki nyolcdioptriás, még abba hisz, lám,

egymilliárdot adtál az országnak
a tízmillió magyarral elosztva
nekem is (vissza)járt egy százforintos
belenyomtad a pofámba az érmét
és most nem tudok köpni–nyelni tôle

ezért nem jut semmi rám is.

hogy kulturális szín csupán az iszlám.
Büszkén pózol a beton-náció,
míg csak nem jön egy deton-náció.

EREDETI TÔKEFELHALMOZÁS

ÔSAPA

Örülj a sok kis aranyrögöcskének.
Mért baj, ha ezért rajtad röhögcsélnek?

Az iparbáró helikopterrel
közlekedik. Kopasz legényei
olykor a nyílt oszágúton
találnak leszállópályát.
Tülkölni rájuk nem ajánlatos.
Izgága porsék, mercédeszek,
derék iparos folkszvágen, japán
alsó középosztály, türelem –
dinasztia van születôben!
Gondoljatok az unokájára:
ô teremti majd a munkahelyeket,
ô gyámolítja az árvákat,
ôt kérlelik: a haza javára
ugyan szíveskedjék már elfoglalni
a bársonyszéket.

Bár vacakok a rubintok, topázok,
hajolj le értük! Hiába pofázok?
Nézz a szemétbe és láss a piszokba,
mert csakis ott botolhatsz jáspisokba.
Hogyha van egy öklömnyi gyémántod,
nem köll kalapálni aztat. Miért bántod?
Ha körötted csak úgy hemzseg a zafír,
tûrd, ha a firkász nem csak rosszat ír.
Ajánlás:
És végül: hogyha túl nagy a smaragd,
sose harapdáld – mindig csak faragd!
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INDONÉZÔBEN

KVATROCSENTÓ

Borneót csak Jáva orángutánok lakják,

Döglôdnek a Sforzák,

Szumátra viszont szörnyen Celebes.

hullanak a Borgiák,
a mérgezett porszívóban
kilyukadt a porzsák.

ELÔADÁSMÓD

A fürj mélyen szántó, a sas fenn költ.
VÉN TENGERÉSZ A KIKÖTÔBEN

L’ART POUR L’ART
(a hasonló nevû társulatnak ajánlva)

Kéne némi szex tán s

Anesztézia felébredt a döglécselésbôl, bekapcsolta Csaljkovszkijt, fel-

hozzá már egy szextáns.

rakta a románcfestéket, amit a lakktanyában vásárolt, szaghatósági
engedéllyel. A válságcsarnokba ment volna szerencsedióért, de a fejbiccentenáriumon bedöglött a kicsapongásgátlója. Benézett a bankrátorokhoz, de rendületlenkedett
a pöszmékere, mint Kleopátriában,
a tiramisuknál, amikor a Nílus
partiján odamoszkítottak neki.
Bár ez csak hippopotézis.

SÖRIVÓKNAK VALÓ

Problé-malátás.

INTELMEK HA ZENGENEK

Teájáról volt nevezetes Boszton –
de te ne próbálj meghízni e koszton!
Sose ugorj mozgó bikára!
Nem halmozhatsz hibát hibára.
Felfelé szedd, ha int a nefelejcs.
Nehogy már dombról fejjel lefelejcs!

IDÔBEOSZTÁS

Halogatta, halogatta,
aztán meghalogatott.

