Darvas László:

LÓGATTYÚ
más szóval függelék

Amit sajnáltam eldobni,
vagy nem tûrte a nyomdafestéket. Fôleg
pajzán limerickek (a digitális média türelmesebb).
Illusztráció: Felvidéki András rajzai
reciklálva

Ötödik, javított lógatás
2021
A legszebb ajándék Karácsonyra, Hanukára, Ramadánra és Hold-újévre!
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I.LIMERICK

(PÉLDÁUL)

MISSZIONÁRIUS

BAKTÉRÍTÔ

Ír eredetû strófa. Lehetôleg trágárnak
köll lennie – mennél
disznóbb, annál
limerickebb.

Ôszinte a limerick,

(a Nagy Hasadékvölgyben)

(még mindig arrafelé)

mert az írek ki merick
mondani: a készlet nem bô
speciel a nôi nembô,
farkukat hát kiverick.

Nagy Hasadék? Völgy ez, szentem,

Hitem merev, mint a pózna,

ez az, amért ölre mentem!
Misszióm a hasad, Éva,
onnan bújnék hasadékba,
ahogy illik hölggyel szemben.

bantu lánnyal limpopózna…
Ámde az Úr telefonált:
Tiltva néked, ami fonák!
Áttérítem hintapózba.

SEGESVÁR

Ha eltévedtél Segesvárott,
ne értesítsd a jegyespárod!
Az utcák girbegurbák,
a sarkon körbe kurvák –
csupa csöcsös és segges vár ott!

NYELV-VÉSZ

NEMZEDÉKVÁLTÁS

Vigyázz, te nyalka nyelvész,

Irígykedsz a fiadra?!

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

Legyen nálad Viagra!
El nem fáradsz,
bôven áradsz,
buzogsz, mint a Niagra.

PATYOM KINN

PATYOM LENN

Ina-térde megreszket:

Cárnôm, elôbb kéne Olga…

úrnôm, ebbôl nem lesz Tett…
Hivass egy muzsikot,
majd annak pucsitok!
S lôn Patyomkin ketyvesztett.

hogy ne legyek béna szolga...
Eredj, te vén kujon,
hogy az ördög bujon…!
(El van ez már pénecolva.)

INDIÁN ARCI DÍSZ

Törzsfônök (apacs vagy komancs)
megnôsül. Legelsô parancs:
Elô a muffot,
számláld az uff-ot,
s díszítse arcomat rovancs!

SZÔRSZÁLON MÚLIK

SZÔRSZÁL HÍJÁN

Bozontos a hozomány,

Borotválgat borókát,

másképp meg se b… mászom ám!
Esküszik rá Pinokkió:
mindegy, hogy a Pinakkié –
csak díszítse paszomány!

cirókát meg marókát…
Aszongya a strici:
nem jó ez így, Mici,
kapj föl rá egy parókát.

INTIM KÖLTÉSZET
Költônô írja választottjának:

A költô válaszverse:

Az én vulvám olyan vulva,
nem heverhet elárvulva.

A péniszem olyan pénisz,
tornáztatod te isz, én isz.
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ISASZEG

FINNUGOR

Szarnom kell. Közel van Isaszeg,

Elcsapta hasát, most kinn gugol

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

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

II. E G Y E B E K É S E M B E R E K

BETÛREJTVÉNY
TELL CIA
I
IGE

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

AGRÁRSZEMPONT

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

FAGYÁLLÓ
PIA-NO

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

Jól esik a rum kucsmába’,
térjünk be a romkocsmába!
Grogot és puncsot,
sok forró pancsot
csurgassunk a gyomrocskába.

LÁZMÉR

GOMBASZTIKUS

Bevacsorált a rideg Kázmér,

Viszketés az örök gondja?

hasát nyomkodja: „hideg ráz! Mér?”
Akár egy pöffeteg,
felfújt és röffeteg,
hát ötpercenként kimegy. Gázmér.

A lényegre török nyomba:
kenôcs, kúp és tinktúra –
hüvelyesnek mind kúra!
(Aztán jön a körömgomba.)

TIARÉ*

VULKÁNKÁN

GYERMEKVERS

Reneszánsz fôztödet, Laterán,

Ez itt a Popoca Tepetl.

Volt egyszer egy ember,

habzsolja tarfejû veterán.
Csapkod a bárddal,
miközben trágyal
egy riadt pappal a reterán.

Kár, hogy a kupakja repedtl.
Megroggyan a káva,
kibuggyan a láva,
csípi a popókat cefetl.

termése volt kender,
kapott érte rumot
attól be is rugott,
most a sárban henter.

* Díszes fejfedô, pápák viselik
hasmenés alkalmával

SÖRIVÓKNAK VALÓ

Problé-malátás.
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JÓTÉKONYKODÁS

VÁRKERTÉSZ

(gondolatok a takarékpénztárban)

(avagy: övé a vár…)

Mert ahelyett hogy gyónni mentél volna

Függôkertje Semirámis,

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.

ÔSAPA
(megtörtént esemény nyomán)

közlekedik. Kopasz legényei
olykor a nyílt oszágúton
találnak leszállópályát.
Tülkölni rájuk nem ajánlatos.

Gondoljatok az unokájára:
ô teremti majd a munkahelyeket,
ô gyámolítja az árvákat,
ôt kérlelik: a haza javára
ugyan szíveskedjék már elfoglalni
a bársonyszéket.

A MORGÁS JOGA

(jóslat 2007-bôl)

Milyen nehéz volt kiharcolni!

Ki nyolcdioptriás,

De most boldogan morgolódunk –
ez itt a morgatórium.

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

SZOVJET ÍRÓ

Ivan Pavlovics Morozovnak
szép tolla és kék tintája van.
Bemártja tollát a tintatartóba
és írni kezd. S teszi ezt folyvást.
Márt, ír
és idônként hörpint egyet.
Így dolgozik késô éjszakáig
Ivan Baglyovics Borozov.

Az iparbáró helikopterrel

Izgága porsék, mercédeszek,
derék iparos folkszvágen,
japán alsó középosztály, türelem
dinasztia van születôben!

SZEPTEMBER
KÖZEPÉN

Márt, ír. Márt, ír.
Majd rövidlátó, cvikkeres szemével
elolvassa mûvét, és felkiált:
Ki a fasz lesz nektek mártír!?

–
OROSZÓRA

Látlak téged, Raszputyin,
essünk túl a zdrasztutyin.
Te falu russza,
sose jöjj vissza!
Nem is olyan rossz Putyin…
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TÓKSÓ

KVATROCSENTÓ

TÖKMINDEGY

Döglenek a Sforzák,

Tököt játssz! – mondta a bibic,

hullanak a Borgiák,
míg ott jártak borszívóban,
a mérgezett porszívóban
kilyukadt a porzsák.

ultiban megszállott kibic.
Kibic, kuss!
(Bibic: huss.)
Ha még egy csôrt nekem kinyicc…!

Cicus mint hiúz
figyúz.
Bodriska sem bolhász.
Tünci, a kétmázsás kolbász
röfftelen ül.
Csôrök tá-tá-tá-ti-tá (eltátva).
Kékesen vibrál a holdfény.
Rókusz nem bûvöl: „hókusz…”
Pókusz nem kapkod legyet,
fülem nem hall fülemül,
bagoly csak hümmög:
uhu, ehe, aha…
Mélyen hallgat a mókuss.
Csak a gólya, a cserepostás
élvezi, jó a szereposztás.
Csattanóga csucsorít:
kelep-kelep-kelep!
Ô a celeb.
Libalátvány, pulykavízió –
az egész udvarffy barom egy
giccsebbrendûségi érzés.

HÜPPÖGÔ

Akit emlegetnek, csuklik.
A költôk folyvást csuklanak,
mert mindenki emlegeti ôket.
A nép verssel kél és nyugszik,
nélküle már aludni se képes.
A poéták élete tehát
permanens hüppögés.
A forradalmárosaké pláne.
Egy-egy sorért olykor
csuklógyakorlatokkal fizetnek.
Így jártam én is.
Hazafiak s hazaleányok
kívülrôl fújják-fújhatják
forradalmi szójátékaimat,
szösszegyûjtött összeneteimet,
és percenként megemlegetnek.
Ezért akadozok hüp
a beszédben hüp én is,
már egy kurva mondatot sem
tudok végig hüphüp

HÓM OFFISZ

Aki naponta szexel
felváltva minden ex-szel,
fölösleges a Wörd,
Out lukkal se gyötörd,
elég neki az Excel.

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

NEMESMEDVES

Van egy város, Nemesmedves,
szép idôben nem is nedves.
Négy a kecske, hat a kos,
a hét nyúl sem csatakos –
a húsz medve mégis redves.

Anesztézia felébredt
a döglécselésbôl, bekapcsolta
Csaljkovszkijt, felrakta 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.

IDÔBEOSZTÁS

Halogatta, halogatta,
aztán meghalogatott.

KANT
SÍRFELIRATA
Alant
a hant
a Kant
Emmánuel.
(Emmán alul!)
Mit ér a Tiszta Ész,
ha étvágyaddal visszaélsz!
A vad
Kant
lenyelt három vadKant,
ebbe belerokKant,
végül már meg se nyik-

