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Bemutatkozás
MAGAMRÓL

Harminc éve kertem túrom
a szép Rákoskeresztúron.

Pontosabban:

Nem téren, vagy más porondon,
csakis a fás Madárdombon.

MADÁRDOMBI UTCANÉVSOROLÓ

Madarak

Ott ugrál egy varangy, rút,
kergeti az Aranylúd.

Fejét rútnak találta:
csuklyát tett rá Barátka.

Óvodás lett a kis Panka,
s jele most a Búbosbanka.

Medvebundán féreg, sörke,
azon él meg a Csicsörke.

Sokat eszem, hasam ringó,
rajta fészkel a Flamingó.

Amíg a kisüstit leste,
jel’t tett rá egy Füstifecske.

„Hagyd, hogy jól meggyúrjalak!”,
esdekelt a Gyurgyalag.

Hangja zeng� lantra jár,
hogyha szól a Hantmadár.

„Hogy jön jó zakómba moly?”,
rikoltott a Hóbagoly.

Jó márványsajt, honi brí,
belefalt a Kolibri.

Hernyókra tör hirig, ó:
sok éhes Kövirigó.

Özvegy lévén, dala bú
– így él a vén Marabu.

„Nem kell alma régi héja”,
szól az éhes Rétihéja.
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„Most jön a légykapós lecke”,
szólt fiához Sarlósfecske.

Asztalt vajon mért dicsér,
mikor � egy Székicsér?

Nékem anya szülte kegy,
hogy a nevem Szürkebegy.

Tojást takargat a hasa,
amikor költ a Vadkacsa.

Kakukktojások

Bükkfából lesz legjobb orsó,
jobb íz� a nagyobb Borsó.

Bár a kontyod tartja t�,
a bozontod Parlagf�.

Minden utca húz oda,
ahol áll az Uszoda.

Tizennyolc év szép kuvaszkor,
most érik a lédús Vackor.

Köszönetnyilvánítás

Lelkem búját temeti,
hogy illusztrált Szemethy.
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Állatságok
Látomás
Erd�szélen vadkan áll,
agyara közt nagykanál.

Ajánlat
Jaj de fürge az a ponty ott,

szülök neked egy porontyot.
Megszállott madarász
Egyvégtében szalonkázik,
miközben a falunk ázik.

Tisztázzuk csak!
A macskát nem tekergeted,

ám biztos, hogy te kergeted.
Szaktudás
Sikerült a birkanász:
juhász � és nem kanász.

Ebféltés
Vigyázz, kutya, jön a sintér,

jaj lesz neked, hogyha kint ér!
Hencegés
„Énrajtam biz nincs iga!” –
szólt a meztelen csiga.

Kopott bunda
Szól a coboly: „Jaj de rémes,

feleségem alig prémes!”
Fázós eb
Elszakadt a ruha szára,
mert ráhúzta kuvaszára.

Vörös hippi
Olyan büszke a hajára,

mint kakas a tarajára.
Szarka-start
Jegenyefán szarkafészek –
a fiókák rajtra készek.

Madár-családtanács
Összegy�lt az atyafiság,

tört alattuk minden kis ág.
Kihalási veszély
Sok erre a kövér rozmár,
míg az ember egyre fogy már.

Szüreti baleset
Ez a boci tarkabarka:

ráfolyt egy akó kadarka.
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Sirályfilozófia
Sziklaszilárd alapelve:
szép az élet – halat nyelve.

A katicabogár postája
Zöld lapra rótt pont és bet�

a sok finom levéltet�.
Fészekalji meglepetés
Kikelt már a kakukk lánya,
rusnya jószág: bánja kánya!

Négylábú riasztó
Bodri kutyánk nagyot vakkant,
mert lát egy elaggott vak kant.

Az ág is húzza
Összemarták kóbor ebek
és leszarták a verebek.

Ebbaleset
Szemem pusztán résnyi, kacska,

mert kivájta egy b�sz macska.
Bárányfilozófia
A sulira biz’ én teszek:
így is, úgy is birka leszek!

Igénytelen sertés
Voltak finom étkek, lék ott,

mégsem kért mást, csak moslékot.
Kétélt�-kilátások
Patak partján szürkegémek:
békanépnek sz�k remények.

Erd�, es� után
Mer� locspocs, szerte nagy pancs,

dagasztja négy medvetappancs.
Új kutya a háznál
Kell már f�znöm több ebédet:
kaptunk egy szép szamojédet.

Paciéden
Ha földemen sok zab állna,

rajta egy ménes zabálna.
Elégedett macska
Finom kicsi egér, te,
várakoznom megérte!

Ne már hogy!
Ha te kapnál, marha, rangot,
meghúznám a vészharangot.

Ákombákom
Ezt vagy egy suta mancs írta,
vagy kaparta egy pacsirta.
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Decemberi idill
Békésen hull a hódara,

füstön a koca sódara.
Éhes farkas
Alig eszem, összeaszom,
beesett már a horpaszom.

Tavaszodik
F� n�, mit �zike kirág,

virít a t�zike-virág.
Választási kampány
Talpra, birka, hadra, gulya,
sarjad már a nadragulya!

Lótet�-jólét
Van nekem jó kosztom, posztom,

nem osztozom a komposzton!
Egyedfejl�dés
Gida még ez, gyerekecske,
s lesz bel�le egy vén kecske.

A gazda siráma
Tehenünkt�l ennyi tellett:

mindössze egy borjat ellett.
Kezd�dik a mese
Hol túr kurta farkú malac,
élt egy furcsa arcú kamasz…

Tájkép csata után
Dögkesely�k, rusnya legyek,
körben bomló hullahegyek.

Barátságtalan fogadtatás
Veszélyes hely a villátok:
harapós a csincsillátok.

Lusta afrikai paraszt
Kertjében egy elefánt ás,

mert nincs ínyére a szántás.
Menhelygazdi
Tart sok macskát, kóbor ebet,
díszhalacskát, vén verebet.

Nemhiába tanult
Nem is olyan mihaszna már:
kis csacsiból lett vén szamár.

Finnyás vén madár
Cserreg, károg a tar kánya,
nem kell neki a vargánya.

Részeg juhász násza
Elvétette a menyecskét,

s meghágott egy öreg kecskét.
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Egyetértés a baromfiudvarban
Miel�tt a jércék fészkükön elülnek,
kint, a bokrok alatt tyúkhúron pendülnek.

Magyaros étrend
Minden mástól fáj a belem –

csak a rackahúst kedvelem.
Húst hússal enne
Panaszkodik szegény héja:
„Ebnek kell a kenyérhéja!”

Jön a tél
Kint már kárognak a varjak:

„Ideje, hogy dolmányt varrjak.”
Víziló-lét
Nílusban hústorony ázik,
egyvégtében dagonyázik.

Afrikai kaland
Jól megjárta a rosszlánnyal:

lelépett egy oroszlánnal.
Alpesi meglepetés
Csodálkoztam, mi nyúz, mi húz,
aztán tudtam, az egy hiúz.

Meghökkent� eset
Sziklás-hegység kopár ölén
indiánt l�tt egypár bölény.

Állatvéd�
Nem keverem rozsom mákkal,
megosztom egy rozsomákkal.

Világtalan szerelem
Akit nyíllal talál Érosz,

vak, akár egy rinocérosz.
Sir Kán, a tigris
Csíkjaira habár hiú,
b�rét hordja már egy fiú.

Okos nagymacska
A gödörben, lent, áll pár dúc:

„csapda lesz ez!”, szólt a párduc.
Esti képzel�dés
Ahogy jött az alkonyulat,
láttam a balkonon nyulat.

Szokatlan mesekezdet
Sárhegyen túl, tarka lápon
vár forog egy szarkalábon.

Beéri ennyivel
„Sárban fürdöm, kedvem szilaj”,
szólt az elégedett bivaly.
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Jégkorszaki tragédia
Pórul járt a mamut fia,

mert megette egy nutria.
A törvényszolga jó tanácsa
Hallgass a jó poroszlóra:
sose ülj fel orosz lóra!

Fentebb már szerepelt
Nem rest, szalad, halat hoz már:

� egy idomított rozmár.
Hiú barom
Herélt bika ballag: maga az ökörcsín!
Busa feje búbján orgona, kökörcsin.

Olcsó konyhafelszerelés
Nincs itt fazék, s más edények,

csakis lábasfej� lények.
Nálunk minden kapható!
Nyúl, hód, cápa, anakonda,
lúd, poszáta, vadkankonda.
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Mesterségek, pancserségek
A megkésett kertész
Rózsát szemeztem e t�be,
míg vittek a temet�be.

Intelem az orvvadásznak
Ne mássz fel a hegytet�re,
mert meglát a körzet �re!

Ideje tatarozni
Repedezett minden lépcs�,
s nincs a házban már egy ép cs�.

El� a fogóval!
Szegény ember! Rí, nyafog,

fáj az odvas, rusnya fog.
Magad uram, ha…
Fenn a tet�n a pap ácsol,
lécet szögel, kalapácsol.

Az ács problémája
Ezt a szöget nem verem be,

mert beestem a verembe.
Elmélázó kertész
Sövénynyírás közben agyalt,
rúttá vágva tuját, fagyalt.

Borosgazda siráma
Magamon én hogy segéljek?

Sz�l�m eszik seregélyek!
Vega szakácsbrigád
Kapor, cékla, csalán, sóska:
f�z a Béla, Zalán, Jóska.

Tanuljunk nyelveket
Ne ordítson, tanár úr,

mert nem értek szamárul!
Elképeszt� teljesítmény
Hogy tud ennyit kegyed ülni,
s egyvégtében hegedülni?

Botcsinálta komponista
Alig hallik ki a dalom,

lesz is mindjárt riadalom.
Félnótás hentes
A pult mögött Tivadar áll,
s hangosan ordítva darál.

Informatika házilag
Mert kézügyességem adott,

fából ácsolok í-padot.
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Szükségállapot
Víz örvénylik, rohan ár,
gátra fel, katona, már!

Pályamódosítás
Viszlát deszka, gerenda,

vár rám a reverenda.
Specialista kasszafúró
� a dolgát jól konyítja:
trezor zárát vakon nyitja.

Dunaújvárosi panasz
Korántsem oly híres sztárok

ma már a h�s olvasztárok.
Hobbikertész panaszdala
Kertem csupa gaz, vad tarack,
satnya ágon fonnyadt barack.

Méltatlankodó szaki
Csorba esett a szerszámon,

mit most rajtam kérnek számon.
Ártó szentek idején
kiskertem akár a várrom,
oly tetemes a fagykárom.

Két pancser
Ez drótkefét nyom a hajba,

amaz szöget – a dugaljba.
Kudarc
Rosszul járt, hogy m�ítész lett,
mert kínosan levitézlett.

Sanda siker
Jól megtérült a jós ára,
mert rátalált anyósára.

Kotyvasztár
Amit f�ztél, marhaláb-é,
vagy netalán karalábé?

Kiégett sztár
Ne dalolj már, te vén diz�z,
színpad helyett tevén id�zz!

A vén asztronauta
Mióta a füle szétáll,
odafent, az �rben sétál.

Sért�d�s kisiparos
Sutba dobva cudar csapot,

otthagyta a fukar papot.
Kell egy ortopédus
Bütykös lett a lábam ujja,
majd a sebész legyalulja.
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A hoppon maradt vadász
Zsákmányból nem jutott része,

vízbe bukott a vadréce.
Gagyi retró
Amit játszik itt a zenész,
poros már, borítja penész.

K�faragó-sors
Másnak vésett síremléket,
s szilánk ütött fején léket.

Tesze-tosza böllér
Koca unta ténykedését,
s elragadta éles kését.

Szomorú szakma
Könnyes földben sír az ásó,

velük zokog a sírásó.
Vak földm�ves
Esteledik? Rá se rántok!
Ha kell, akármeddig szántok.

Zs�rizés a fodrászversenyen
Ez egy púpos petrence,

ez meg búbos kemence!
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Eszem-iszom, élvezkedés, életmód
Botcsinálta háziasszony
F�ztöm mondott csütörtököt:
együnk inkább süt�tököt!

Bele a bográcsba!
Terem nálam bab meg borsó,

s kell még hozzá tarja, bor, só.
Az ínyenc
Reggelim tej, lapu, szilva
jó étvággyal bepuszilva.

Meghívó
Pállal láttalak komázni,

ma velem fogsz lakomázni.
Félreértés
Esik es�, és te ázol,
bár azt hittem, kint teázol.

Káröröm
Jól kitoltak a szeméttel:

nem jut neki egy szem étel.
Karácsonyi készül�dés
Megzabál � hat lúdcombot,
míg díszíti a luclombot.

Étvágygerjesztés
Úgy érzem, az étel jó lett,

illatos a finom sólet.
Torkos kölyök
Míg az anyja félrenézett,
falt egy rakás lépes mézet.

Pásztorreggeli
Vacak sz�l�m leve l�re,

kiviszem a legel�re.
Macskajaj
Fejem szaggat, majd szétreped,
száraz torkom vízért eped.

Finnyás éhenkórász
Száraz kenyér? Nem kenyerem –

akkor se, ha éhem nyelem!
Elégedett sarkkutató
Erjesztett fókaszart iszom,
így élek az Antarktiszon.

Önkényeztetés
Olvasom a Forsyte Sagát,

s élvezem a kolbász szagát.
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Feszültségoldás
Elég volt az ideg mára:
lecsapok a hidegtálra!

Hapciinger
Izgatta a testem ormát,

ahogy felnyestem a tormát.
Dupla haszon
Kínlódva a sok herpesszel,
gargarizál sósborszesszel.

Torkos iszákos
Nem dúskál � jó óborban,

megissza erjed� korban.
Gyomorrontás
Hasamban a halom gomba
valóságos atombomba.

Kisüsti el�rejelzés
Fákon gyümölcs, lét�l csorgó:

kéjt orront a cefrés hordó.
Hedonizmus
Gondolom, míg egyre falok:
élek, amíg meg nem halok.

Kocsmamenü
Sózott tökmag, napraforgó:

csúszik rá a papramorgó.
Alultápláltság
Él, mint Marci Hevesen,
csonton és híg levesen.

Jön majd kutyára dér
Ételt, italt emészt Elek,

várnak majd rá nehéz telek.
Kolbászorrontás
Hálát zengnek a torkosok,
látják, disznóbelet mosok.

Egy eladósodott iszákos sírfelirata
Alant nyugszik Hitel Áron,

s nem támad fel semmi áron.
Ízlés dolga
Csábít a lúd begye, hája,
tejes málé jól megy rája.

F�z�verseny
Szó, mi szó, utolsó lettem:

odakozmált a sóletem.
Spájzolás télire
Félretett sok tartalékot:
kiáztatott vakarékot.
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Bizalmatlan kocsmáros
Énnálam nem lehet hitelre inni,

nem tudok manapság senkinek hinni.
El�vigyázatosság
Vacsorámban lencse virít:
odakészítem a bilit.

Melodikus menü
Ettünk ételt, babosat:

durrogattunk nagyokat!
Hajrá, zöldek!
Hajukban egy margaréta,
ebédjük sült marharépa.

Torkos hódoló
Szívszerelme a Halászné,
gyomra vágya a halászlé.

Nem kell hashajtó!
Nadrágomat lerántotta
a túlzsírozott rántotta.

F� a higiénia!
Torkot tiszta szesszel mosnék,

nem kell ez a cefremoslék!
Régiesen rímelve
Annyit ittál te már, Gyula,
hogy az agyad meglágyula.

Kicsit büdös, de jó
Ne sírjatok, kár a gondér’,

f�tt görénnyel vár a kondér!
Jó-(gombá-)ból is megárt a sok
Addig falt a varga lánya,
míg megölte a vargánya.

Elégedett baromfi-feldolgozó
Ragadom a jót üstökén,
s vígan élek kakastökén.

Bels�ségimádó
N�m sok körtét, szilvát aszalt,
bár én ennék inkább pacalt.

Gyere hozzánk lakomázni!
Tudd meg, lesz mit enni halom,

osztozunk egy ebihalon.
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Külcsín, dévajkodás, erotika
Hepiend
Mikor talált arab arát,
meg is n�sült a rab barát.

Ígéretes találka
A szívemet melengetve

közeledett mell-lengetve.
Csüggedt férfi panasza
Mondják, rossz pénz sose vész el:
mit kezdjek-e csenevésszel?

Kacér csitri
Most, hogy végre nagylány lettem,

kurtítom a toalettem.
Karrierkilátások
Ha suliban nem jársz élen,
kikötsz majd az utcaszélen.

Alternatíva
Egyik csábít az ölével,

másik meg a sz�l�lével.
Összhang
Strici kalapkarimája
kerek, akár a rimája.

Koravén ifjú
Lányokat a bárba visz el,
míg éjjel az ágyba vizel.

Jó b�rben van
Inge alatt televény,
arcán ragya, kelevény.

Szemrevaló legény
Festett hátán sok a szín,
sz�rös lábán mokaszin.

Vonzó egyéniség
Szíve kicsi, nagy a szája,
s tetejébe rossz a mája.

Baleksors
Szórja a pénzt rád a markom,
mégis csak a gyertyát tartom.

Vigasztalódás
Míg nejemmel enyeleg,
sok kenyeret lenyelek.

Prostiriadó
Kint szólnak a csalogányok:

„Munkára fel, gyaloglányok!”
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Vaksi udvarló
Véli, fogja csecsem �,
pedig az egy csecsem�.

Apa a kamaszhoz
Nem való még kezedbe n�,

várd ki, míg a fejed ben�!
M�ért� test�r
Mondván, hogy � a test �re,
rátámadt az aktfest�re.

Csúnya lány a bálban
Bár viselek csipkés selymet,
árulok csak petrezselymet.

A v�legény aggálya
Arám szép, de fara duci,
így a helyzet faramuci.

Népszer� lány
Becsülik �t, mint egy kincset,

váltják nála a kilincset.
Karámgyász
B�g sok tehén, bút rí szája:
meghalt a falu bikája.

Tesó-peep-show
Vonzóbb látvány, hölgyem, kell-e,

mint a bátyám sz�rös melle?
Ostoba, viszont rút
Fejében rém csepp az agya,
kívül pedig csupa ragya.

Testi panaszok
Egyre sajog a hátsója,
s hatástalan a lábsója.

Éhes disznó makkal álmodik
Mert fejemen haj szál sincsen,
jár az eszem csak pár tincsen.

Férjuram zavarban
Az Úr csalfa n�vel vert meg,
mert kölesem mákot termett.

Kitartott apa
Hogy ihasson K�bányait,
placcra küldte a lányait.

Bizarr udvarlás
Kicsi szöszi, lépj le velem –

érted sajog lépem, belem!
Szerelmes a vén huszár
Szemet vetve anyókára,
mentét öltött panyókára.
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Maszkabálban
Jelmeze egy vessz�véka,
rajta hason fekv� béka.

Negatív széptevés
Ahogy beszélsz, kacifántos,
a pofád meg recés, ráncos.

Kell a fenének!
Szüzességem drága kincs –

jó, ha van, de jobb, ha nincs.
Tini miniszoknyában
Biciklin hogy felénk tartott,
ránk kacsintott és villantott.

Baleset a bozótban
Nadrágjának lett egy léke,
s kibuggyant a fejlett éke.

Hízelg� hasonlat
Füstön egy hurka kalimpál,
olyan, mint mit Gyurka himbál.

Kikapós menyecske
Hámtalan ring csecse alja,

urát pedig váltig csalja.
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Gond, közérzet, morál
Látszat és valóság
Amit elém hord az álom,
ébren soha nem találom.

Apróhirdetés
Szándékom a gyors n�sülés:

kiadó az anyósülés.
Pártszakadás
Elpártolt az egész tagság,
s lett is vész és viszontagság.

Városszéli panoráma
Szerteszéjjel szeméthegyek,
kutyagumi, penész, legyek.

A megleckéztetett após
Nem gy�zte a meny igével,
s jól elverte venyigével.

Baleset
Megcsúszott a havas úton,

s vonatnak ment a vasúton.
Mementó
Gondolj szegény apátra,
hogyan került lapátra!

Mazohista reváns
Késsel szúrta magát vesén,
így állt bosszút a kedvesén.

Tehet�s kuglis
Új autót vehetek én,
sok pénzt nyertem tegnap tekén.

Agresszív hallgatóság
Belesült nyomban a dalba,

mert k� ütötte oldalba.
Családalapítási ellenjavallat
Remélem, nem lesz kend d�re,
hogy megn�sül esztend�re.

Ünnepnapi rabsirám
Lakat került a rácsomra:

szép ajándék karácsonyra.
Helyzetjelentés
Tudd meg, sok rossz akadék van
itt lenn, a Rám-szakadékban.

Halálmegvet� rokon
Útját állta hegy, sok orom,
mégis megjött a sógorom.
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Gengszterígéret
Ha nem maradsz, Richy, nálunk,
bizonyisten kicsinálunk.

Félnótás-konferencia
Esik sok ostoba szó ma,

sántít egy sor kromoszóma.
Polgári védelem
Atom robbant, n� a gomba,
fussunk, vár a katakomba!

A jobbik rossz
Inkább vinnének m�t�be,

mint tennének mélyh�t�be.
Lámpalázas énekes
Mivel ott sok jeles ült,
� a dalba belesült.

Anyai intelem
Jobb, ha hajad egybefonod,

mivel szól a telefonod!
Id�járás-jelentés
Rohanjunk lóhalálába:
jön az es�, lóg a lába!

Emlékeztet�
Hogy én annyit ne felejtsek,

megeszek egy nefelejcset!
Kitették a sz�rét
Talpaira jutott lapu:
bezárt ajtó, csukott kapu.

Haszonelv�ség
Inkább eresz alatt fecske,

mint egy teje apadt kecske.
Veszélyes küldetés
Menjen itt az após-e be,
vagy inkább harapós ebe?

Pettyes lépcs�
K�b�l van a garádicsom,
ráhullott az e nyári som.

Elfoglalt háziasszony
Míg ülök a villamoson,
ezt a szennyest mind kimosom.

Bátor hazafi
Mikor mondták, itt az óra,

felpattant a hintalóra.
Rend�rpukkasztás
Ravaszságban király a Tom,
szökik hátsó kijáraton.
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Méregkever� feleség
Maszlag, csucsor, beléndek,

mit csupromban elém vet.
Palimadár
Hívják ezt a szárnyast Pálnak,
akit folyvást kihasználnak.

Emberkerülés
Ne sértse fülemet ének –

hát beállok remetének.
Kánikula
Rettent�en nagy a h�ség,
jól jönne már a felh�s ég.

El�relátás
Hogy megette minden sóját,

megrendelte koporsóját.
Edzés magyar módra
Hogy bírd majd a távot szusszal,
fuss versenyt egy Ikarusszal.

Riadt ébredés
Reccsent az ég hatalmasat,
pedig csak a hajnal hasadt.

Népszer�tlen politikus
Ebéd helyett várták mással:
jól megszórták záptojással.

Praktikus tanács
Intézd úgy, hogy nyithass ajtót,

ha bevettél sok hashajtót!
Öregfiú
Biz mögöttem sok korszak áll,
s kin�tt képemen a szakáll.

Túl sok a jóból
A melótól elpilledtem,

hogy teljesen debil lettem.
Kopasz bunkó
Botjától fáj tarkóm mára,
haragszom a tar komára.

Bakanóta
Hej, de poros a kaszárnya,

felsöpri a csóka szárnya.
Tyúkesz�
Vaskarikát fából ácsol,
kárál, kotyog, kotkodácsol.

Egészségtelen lakás
Feltört a víz a falába’,
s kirügyezett a falába.
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Egészség, szerelem
Minden gondja Tónija
és a hipertónia.

Nedves hobbik
Es�ben is kint tornázik

s hullámok közt vitorlázik.
Hányaveti elszántság
Érjen baj bár más engemet:
utánam a fáklyás menet!

Megrögzött autós
Gyászkocsiját maga hajtja,

fekve koporsóban rajta.
Korrekt elszámolás
Jött a lopott barack ára:
átutalták Baracskára.

Kocavezet�
Nem hozza a kanyar lázba,

autóstul ront a házba.
Megjött az esze
Én tovább nem ökörködöm:
nem vágok át tömör ködön.

Álszemérmesség
Ha valaki fölkérne,

vállald, viszont önként ne!
Fenn az erny�, nincsen kas
Léckapuján rézkilincs,
aranylánc – bent semmi nincs.

Fatális tévedés
Fürd�nek vélve a lávát,

beledugta béna lábát.
Hazafias gondolkodás
Hiába hív a Szumátra,
mikor itt az aszú, Mátra.

Matuzsálem mondja
„Múlnak sorra a fényévek,
én pedig még épen élek.”

Mens sana…
Ép testben épphogy élek,
hálni jár belém a lélek.

Beképzelt majom
„Mit hadovál itt valaki,
aki közönséges maki?”

Férfiátok
Ny�göd néked legyen asszony,
gyötörjön és megnyuvasszon!
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Népjólét
Karácsonyra száraz kalács,

vállunk nyomja számos harács.
Magyar elefántok
Ahogy jött az új kormányunk,
hosszúra nyúlt az ormányunk.

Kísértetkastélyban
Mihelyt éjfélt üt az óra,

már ne számíts semmi jóra!
Beteg turistacsalogató
Gyere, girhes, Gemencre!
Vár gyógyvizes medence!



2222

Lányok, asszonyok
Lovagias tett
Megmentettem Magdikát:
elkergettem a bikát.

Bizonytalan varrón�
Arca váltott szabódóra,

ahogy vágott szabó Dóra.
Ringattatná magát
„De aranyos ladik, ó!” –
lelkendezik Anikó.

A kis ügyes
Három gyíkot fogott a

bokor alatt Dorottya.
Delejes leányzó
Olyan vonzó, mint egy mágnes,
fiúk közé ha megy Ágnes.

Fel is út, le is út
Házából biz’ ma kitett a

házsártos kis Marietta.
Infantilis szórakozás
Száll a liba, fut a ruca,
kergeti a buta Luca.

Nem volt gyerekszobája
Nem kell kés, meg kanál, villa,

kézzel tömi magát Lilla.
Fert�zött szárnyas
Tyúkod váj szarhalmon, Ella,
húsa tömény szalmonella.

Mókás sell�k
Erre tart a katamarán,

egyre kacag Kata Marán.
Ügyetlen munkáslány
„Villanydrótom, beste réz,
elszakadtál!” – szólt Teréz.

Dupla élvezet
Kedvemre van a kis Nusi,

jól f�z, s maga is friss husi.
Tehetetlen legény
Nem bírok el Pál Inkával,
leitatom pálinkával.

A kis naiv
Nem tudja a drága Réka,

mért hasznos a sárgarépa.
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Bikaborjú-vizitálás
„Ezek hátul eml�k-e?”,
érdekl�dik Em�ke.

Felajzott lány
Ha fiút lát, bevizel a

sóvárgástól a Gizella.
Bekötik a fejét
Mihelyt eljön március,
vár menyasszonytánc, Ilus.

Boszorka
Kire ránéz Abigél,

az csak kis darabig él.
M�bírálat
Nem tiszta a ríme a
verseidnek, Tímea!

Ártalmas gyümölcs
Futkos a budira Dalma:
hajtja hasát a vadalma.

Házsártoskodás
„Törjön le a dereka!”,
átkozódik Rebeka.

Olimpikon
Sose rezzen meg az ina,

úgy fut versenyt a Regina.
Étkes asszonyság
Úgy tele van Etel bele,
hogy a kagyló betel vele.

Vidéki menyasszony
Borsod-abaúji a
bájos ara, Júlia.

Házias
Kanál, csésze, fazék, kanna,
jól áll néked, derék Anna!

Kedvez�tlen ajánlólevél
Csélcsapok a Katalinok,

náluk a léc gyakran inog.
Retyerutya
Rettenetes némber Ági,
bár rokon, de oldalági.

Elhanyagolt lánylakás
Nálad, Zsóka, olyan lég van,

mint egy rókakotorékban.
Kicsi, de szúr
Csupasz talppal lépett sünbe:
fájdalmában béget Tünde.
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Szerelmi csalódás
Bánat rágja Glóriát:
elszerették Flóriját.

Kalitkacs�d
Mélabús a Mária:
néma a kanárija.

Direktterm�
Iszik folyvást biz a Bella,
bódítja az izabella.

Zord asszony
Pörlekedik, tör, zúz Mara,

d�l bel�le a zúzmara.
A kis tapintatos
Ha gatyádat elejted itt,
szólni sose felejt Edit.

Aprócska
Pöttöm teremtés a Nóra,
emlékeztet egy manóra.

Füstölthús-imádat
Kedvence a sódar-íz:
sonkát fal a jó Aliz.

Közveszélyes hölgyvezet�
Zavarják kanyarok Rozit,

s hamarján karambolozik.
Stramm börtön�rn�
Kell ide egy eszes foglár?
Jön íme a feszes Boglár.

Cúgos váró
Huzatos a peron lika,

taknyos lett a Veronika.
Istenfél� lány
„Gondolj az ördög poklára!”,
kérlelt esdekelve Klára.

Szeretethiány
Este magát karolta

az elhagyott Sarolta.
Üvegez� asszonyka
„Kell még ide hamar gitt!”,
szólt a párjához Margit.

Nincs otthon a macska…
Tudd, a kártyát verik a

férjeink ma, Erika!
Van kisugárzása
Feje körül aura,
így él köztünk Laura.



2525

Kezd� háziasszony
Túlsüti a fánkot a
suta kez� Ágota.

Vízhordó lány
Vállán az e napi rocska,
szomjunk oltja a Piroska.

Éhes noszogatás
Fut az id�, közel a dél,

ne várj tovább, f�zzél, Adél!
Nem bír várni
Kisleány még, vézna, zsenge,
mégis férjhez mén a Csenge.

Veszélyes a tehénfejés
„Felöklelt a franc Riska!”,

jajdul fel a Franciska.
Szingli nem jöhet
Felkiáltott Noé: „Mi?
Hol a párod, Noémi?”

Fél�s lány
Menekülve nyargal Ica,
kergeti egy mangalica.

Kevéssel beéri
Ágya idilli dikó,
azon alszik Ildikó.
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Népek, nemzetek, 
történelem, vallás, kultúra

H�s lovag
Sok diadalt csak úgy ért el,
hogy megóvta magát vérttel.

Éva magyarázkodik
Ott volt nem egy, de hat alma:

gy�zött a sátán hatalma!
A középkor hajnalán
Mikor véget ért az ókor,
így szólt Róma: „Nem jött jókor!”

Zrínyi nem vár
Mint a pelyva, annyi török,

bánja kánya, én kitörök!
Teherautós muzulmán
Felnyergelem az Ifámat,
s felkeresem kalifámat.

A Tizenhatodik
Fennen hordtad orrod, Lajos,

ám fej nélkül sorod bajos.
Betyáremlék
„Sok erre, anyu, a sóska.”
„Mert itt élt Savanyú Jóska.”

Peches dervis
Élte kihunyt, veszett korán,

mivel ráesett a Korán.
Homogén legénység
Eveznek a gályarabok:
sehol egy maláj – arabok.

Parasztlázadás
„Uram, jár nekem egy jobb ágy!”

– kiáltott a beteg jobbágy.
Reformáció
Protestáns volt a nagymuter,
nem hatott rá más, csak Luther.

Történelemvizsga
Többször meg-meghuzigáltak:

nem tudtam a huszitákat.
Agnoszticizmus
Amit hallok a szentmisén,
kétlem, s olykor hiszem is én.
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Kádár-rendszer
Tunya, mégis izzadt túra:

ez a puha diktatúra.
Elfogyott a tinta
Zárom m�vem magam máris:
kiürült a kalamáris.

Bibliai jövendölés
Bizony mondom, ma már látom,

bevonulok szamárháton.
Kolostori magány
„Unom magam!”, szólt mereng�n
a szerzetes a kereng�n.

Batu, a kán
Nyelvét � nem tartja féken:

„Beste Béla, hódolj nékem!”
Látomás Komiban
Rénszarvasra néz a zürjén:
„Mit keres itt ez az �rlény?

Díszmagyar
Ünnepl�jén több a sujtás,

mint kertemben t� vagy bujtás.
Dugovics Titusz a törökhöz
Essünk együtt, jöjj énvelem!
Említ majd a történelem.

Hunyadi Ulászlóhoz
Ha felséged veszteg várna,
nem lenne a veszte Várna.

Pazar palota
Mátyásnak semmi se drága:
vagyont költött Visegrádra.

A realista II. Lajos
Nem várnak rám víg gyönyörök:

seregestül jön a török!
Hadik-huszár
� egy bátor poroszfaló,
hátán viszi poroszka ló.

Nagyotmondó világjáró
Láttam ott sok írt és tótot,

malájt, szírt és vizigótot.
Nemzeti metamorfózis
Voltam disznó – agyaros,
lettem kolbász – magyaros!

Benelux dilemma
Nem tudja a vallon Helga,

francia-e, avagy belga.
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Magyaros vérvonal
�se – ezzel nyaggat Ica –
Emse volt, a mangalica.

Osztrák tenger – Óperencia
Nem folyik az Enns hiába:

elvisz Ober-Ennsiába.
Indián életrajz
Az � neve Csupasz Talp volt,
sápadtarcú mamlaszt skalpolt.

Ausztrál �slakos
Míg a bozót vadul lángol,

kenguruk közt bumerángol.
Nagyapám mesélte
Tizennégyben jött a pósta:
frontra küldött Ferenc Jóska.

Sz�l�párlatot mindenkinek!
Bor lelkét�l víg a polgár –

erre esküszik a bolgár.
Akkor jó, ha fénylik
Sz�l�sgazda-szent a Vince,
nála borral telt a pince.

Párducb�rös lovag
Nyalka legény, nagy vagány,

rajta mesés kacagány.
Részeges indián
Tántorog a rövid inka,
árt neki a kövidinka.

Ráér�s magyar úr
Rajta köntös, lábán mamusz,

így éri �t Szulejmanusz.
Praktikus hadicsel
Kiküldték a csecse n�ket,
úgy várták a beseny�ket.

Kriemhild avagy Ildikó
Attilában kedvét lelte,
ám az lelkét kilehelte.

A makaróni népe
Európa alján
táncot rop a talján.

Passzol a vodkához
Falva finom scsíjét, borscsát,

dicséri jó orosz sorsát.
Nem elég a hit heve
Ott pislákol gyér zsarátnok,
mellette egy vén zarándok.
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Leszámolás
Több szép kincset nem csenek,

lesnek rám a csecsenek.
Patrióta idióta
Füleim mily szépek, nagyok:
örülök, hogy magyar vagyok!

Hunor és Magor
Veszik, kikért lángra gyúlnak:

lányait Belárnak, Dúlnak.
Tetszet�s ördög
Szép legény a Belzebub,
háta hegyén tevepúp.

Csak ami magyar!
Nem járok flamencót, tvisztet,

hallgatok Bartókot, Lisztet.
I. Frigyes császár
R�t szakálla, haja hossza,
ezért � a Barbarossa.
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Magyar megyék és némely települések
Félre a rátartisággal!
Nemcsak �, de más is hun,
jól tudja ezt Bács-Kiskun.

Tisza-parti búvóhely
A nádasban lapít Elek,

a távolban Lakitelek.
Jobb a vízen
Néki hajótat a háza,
s nem érdekli Tataháza.

Nem túl csábító
Hallva, szívet szakasztó,
mikor ott jársz: Akasztó.

Kilátások a jöv�re
Ha majd lesz több aranya,
meggazdagszik Baranya.

Fenn hordja az orrát
Ez a kislány de kényes!

Lakóhelye Mekényes.
Harácsoló falu
Sosem látott apád garast:
elorozta Apátvarasd.

Kemény talajhoz való
Ez a legeslegjobb ékkés,

szántja vele földjét Békés.
Szószátyár zabáló
Folyton-folyvást fecseg falva,
unja egész Ecsegfalva.

Bírósági kilátások
Ingatag, csikasz a per,

elveszíti Kaszaper.
Északkeleti halandzsa
Korcsod arra fújt szent lény:
Borsod-Abaúj-Zemplén.

Vadásszunk, pecázzunk!
Erd�n, tóban bak, sok potyka,

ezzel csábít Makkoshotyka.
Hol volt, hol nem volt
Élt egyszer egy kegyes néne,
lakóhelye Legyesbénye.

Helymeghatározás
Ott, ahol ebet a csont rág,

arra fekszik megyénk, Csongrád.
Nem érjük be vele!
Kinek kell e vásott alom?
Jobbhoz szokott Ásotthalom.
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Zajos település
A fülem is cseng bele,

olyan lármás Csengele.
Elfogult rajongás
Nincs, mi véle bájban felér,
annyira szép tájban Fejér.

Copfot visel
Kinek fején egy hajcsuti,

az vagy fel- vagy tán alcsuti.
A nagyok megússzák
Nem cápa, csak halacska,
mégis várja Baracska.

Útbaigazítás
Ahol egy �r oson motron,

arra van Gy�r-Moson-Sopron.
Végre hazaér!
Vágtat egy ajakos zergén,
közel már Agyagosszergény.

Reklám
Van minálunk sör, tök, guzsaly,

err�l híres Röjtökmuzsaj.
Új telepes
Itt építek vályogszobát,
nagyon tetszik Bágyogszovát.

Antireklám
Amerre nagy baj dúl, vihar,
terpeszkedik Hajdú-Bihar.

Nem illik a képbe
Nagy rajtad az üstök, vagány!
Nem t�ri ezt Püspökladány.

Szájbarágás
Újból mondom, már most értsen:

így szokás ez Vámospércsen.
Bikavéres megye
Sz�l�je szép, lombos, leves,
ez a dimbes-dombos Heves.

Robbanás a pincesoron
Hordók, csapok, savas ár,

borban tapos Abasár.
Sorscsapások
Vihar dúlja, sújtja vadkár,
Isten ujja: tudja Atkár.

Váltsunk tempót!
Id� lenne már unszolnod,

el�ttünk Jász-Nagykun-Szolnok.
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Nehéz a megélhetés
Kis betev� falatján
rágódik ma Alattyán.

Kényelmes lábbeli
Lábain egy pár szép saru,

ahonnan jön, Jászfényszaru.
Szállítási cél
Hová megy a resztelt gomba?
Fel, Komárom-Esztergomba.

Burgert népe
Lovat inkább ápolna,

semmint birkát, Bábolna.
Lyukas a költségvetés
Vess ki gyorsan, Sári, sápot,
adóztasd meg Sárisápot.

Szeret az Úr
Isten kegyet szórt rád,

így lett helyed Nógrád.
Csalogató
Lábad áztassa nagy harmat,
hazavár Balassagyarmat.

Ami igaz, az igaz
Nem lesz avult, fakóbb e tény:

szép kis falu Alsópetény.
A világ közepe!
Tényként bárki rögvest vegye:
legszebb vidékünk Pest megye.

Nevezés versenyre
Ez itten egy varga mása,

akit küldött Galgamácsa.
Ragaszkodás
Els�ként az após megy el,
ami vonzza, az Pócsmegyer.

Hódoltsági gondok
Várunk ki kell tartson, hogy

megmeneküljön Somogy!
Egészséges táplálkozás
Borsón, retken, céklán, babon
megél minden széplány Tabon.

Falusi turizmus
El�ttünk jár öt cseh,

úti céljuk Kötcse.
Bemutatkozás
Az én nevem Lapos Áron,
és születtem Kaposváron.
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Vége a zord id�nek
Lám, a gyors fagy már lepereg,
örül Szabolcs-Szatmár-Bereg.

Hétvégi munkaszünet
Ilyen munkát hétközre ments,
ma csak pihen Rétközberencs.

Biztonságos megélhetés
Sok erre a szúnyog, fa, gyolcs,

ett�l gazdag Tunyogmatolcs.
Összefogás szükséghelyzetben
Ha mindenki havat tolna,
te se vond ki magad, Tolna!

Sok volt az es�
Sárban fürdik, pocsol a

kicsi falunk, Kocsola.
Püffeszt� falu
Van ott sok káposzta, lencse,
gázokkal vár Pusztahencse.

Alpokalja
Van neki egy havas hegye.

Mir�l szólok? Az Vas megye.
Csak a jók és serények
Aki pimasz, kaján s henye,
kitaszítja Bajánsenye.

Vége a koplalásnak
Kukoricánk szemes, nedves,

jóllakhat már Nemesmedves.
Vadban gazdag megye
Ha l�sz rókát, lesz prém,
nyüzsög t�le Veszprém.

Egy kis heraldika
Zöld mez�n arató, hörcsög,
ez bizony Karakószörcsök.

Gyalogtúrán
Látszik már akácfa tornya:
ott fekszik Apácatorna.

Butító direktterm�
Szép e vidék, vész itala:

nohát termel egész Zala.
Hadtáp
Örülj, hadnagy, a kapornak!
Mártással vár Nagykapornak.

Tanácstalan utazó
�zike háza rekettye,

hol lehet Bázakerettye?
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Kancsalító nóta- és népdalátköltések
Halálos fenyegetés
Az én édes kicsi párom…
el�bb-utóbb kicsinálom.

Aggódó lány
Jaj, de széles, jaj, de hosszú az az út,
amelyen a… részeg babám hazajut.

Bosszúálló lábasjószág
Kinek nincs, kinek nincs kút az udvarába’…
szomjas birka, tehén s ló rúg a farába.

Kornyadozó kis virág
Kék ibolya búnak hajtja a fejét,

mert a… birka rácsorgatja a tejét.
Turistacsalogató
Debrecennek van egy vize,
minek… narancsos az íze.

Csak tiszta forrásból!
Gyere velem akáclombos falumba…

ott erjed a tablettás bor halomba’!
Kertésztanfolyam
Már minálunk, babám…
a borsó nem bab ám!

Bizonytalan hitves
Zöldre van a rácsos kapu festve…

nem tudja az anyu, apu rest-e.
Vadkár
Tiszán innen, Dunán túl…
egy nagy csapat gúnár dúl.

Rágós meglepetés
Ó, mely sok hal terem az nagy Balatonba’…

mócsing került puhára f�t falatomba.
Intenzív törvényhozás
Nekihajtjuk a gyesznót, neki Kaposvárnak…
parlamenti frakciók padra d�lve hálnak.

Slampos házasuló
Tisza partján mandulafa virágzik…

v�legényem füle-farka kilátszik.
Ízlés dolga
Az a szép, az a szép…
kinek foga szanaszét.

Szül�i remények
Érik a sz�l�, hajlik a vessz�…

most kicsi borjú – majd bika lesz �.
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Balesetveszély
Vékony, hosszú a pipaszár…
húzzon csizmát, aki kaszál!

Gyerekvállalás
Ha énnékem száz forintom volna…

feleségem babakocsit tolna.
Elhelyezkedési gondok
Hej, halászok, halászok…
mért nem vagytok kanászok?

Anyuci megvarrja
Hajlik a jegenye, pereg a levele…

rongyos a nadrágod, Rebeka, le vele!
Nevelési cs�d
Esik es�, szép csendesen csepereg…
gyerekemr�l az intelem lepereg.

Ok és okozat
Vörösbort ittam az este…

n�m meg elvert, az a beste.
Ma sem lesz vacsorája
Száraz tónak nedves partján… étket sejt a róka,
nyuszi lapul biztonságban: rejti a boróka.

Vacak pancs
Megyen már a hajnalcsillag lefelé…
nem sepr�b�l van e párlat – kefelé!

Veszélyes terep
Madárka, madárka, csácsogó madárka…
kerüld ezt a helyet – ellenség hadárka.

Közel a zárda
Arra alá faragnak az ácsok…

készülnek már az apácarácsok.
Parajundor
Adtam csókot, az isten tudja, hányat…
a spenótod ingerel és hányat.

Haszontalan szilva
Jegenyefán fészket rak a csóka…

nem ringló ez, csak vacak fosóka!
Mulatós �s
Nótás kedv� volt az apám…
nem járt esze soha kapán.

Oldd meg, ha tudod
Elmehetsz, már, csóró árva…

ám be van az ajtó zárva.
Derék kuruc
Te vagy a legény, Tyukodi pajtás…
lépteid nyomán fattyúkihajtás.
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Csúfolódó kapirgáló
Komámasszony kakasa, kakasa…

rikoltja, hogy hasas a pasasa.
Hamis kávé
Három bokor saláta…
amit iszol, maláta.

Most már kornyikálhat!
Mi lett a sok nóta vége…?

Kitették a hóra, jégre.
Hiteltörlesztés
Látod édesanyám, kedves édesanyám?…
Adósság fejében bank viszi a tanyám.

Nézze meg az ember!
Még azt mondják, nem illik a tánc a magyarnak!…

Úgy illik, mint zöld levél akácnak, fagyalnak.
Jó az alvókája
Kelj fel, juhász, ne aludjál…
hisz valaki agyabugyál.

Somogyi virtus
A karádi faluvégen…

táncot járnak gyaluélen.
Birkavész
A Vidrócki híres nyája…
döglik, mert vizes a mája.

Gyalázatos tett
Megölték a Basa Pestát…

palánk fölött szállt a test át.
Menjünk csak szaporán!
Érik a ropogós cseresznye…
messze van még ide Peresznye.

Udvarol a fiúmadár
A csitári hegyek alatt…

fogok néked legyet, halat.
Népi bölcsesség
Kálmáncsai kertek alatt folyik el a kanális…
aki keres, amint tudjuk, alkalmasint talál is.

Félre az illúziókkal!
Leestek a téli havak…

jön az új év – régi szavak.
Hajléktalanok indulója
Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt…
kuka rejt még kenyeret meg krumplit.

Unatkozó labdarúgó
Túr a malac, túr a határszélen…

mit tegyen egy futballcsatár télen?
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A
mikor már nagyob-

bacska gyerek vol-

tam, el�szeretettel leb-

zseltem anyai nagyapám, 

Papp Lajos kovácsm�he-

lyében. Nem mintha a 

kisiparosi tevékenység, 

vagy annak termékei, pl. 

lópatkók, szekérvasalá-

sok, kaszanyakak, kerí-

tésrácsok stb., különö-

sebben érdekeltek volna, 

sokkal inkább odaszögez-

tek a puszta id�töltésb�l 

vagy a megrendelt mun-

ka elkészültének kivárása céljából pipázva, 

cigarettázva, de f�leg bagót rágva és attól 

permanensen a m�hely poros földpadlójá-

ra sercintget� ott ücsörg� (f�leg id�sebb) 

parasztemberek számomra akkor hihet�, 

ma már sokkal inkább mosolyt kelt� na-

gyotmondásai, történetei, kalandjai.

Nagyapám nem vett részt ebben a jó-

íz� szószaporításban. � csak végezte a 

dolgát, s ha nagy ritkán 

megszólalt, akkor azt rí-

mes formában tette. Ha 

példának okáért beállított 

hozzá az egyik elmarad-

hatatlan adomázó „ügy-

fél”, köszönés gyanánt 

megeresztett egy vaskos 

rímpárt:

Gábor megjött valahára

és leült a valagára.

S ezzel napirendre 

is tért a dolog felett. Ha 

pedig már megsokallta a 

bagós nyálsercintgetést, 

így adta tudtára nemtetszését az elkö-

vet�nek:

Annyit köpködsz itten, Jóska,

hogy bokádig ér a tócsa.

Nagyapám már közel ötven éve a 

földben nyugszik. Ha a szakmáját nem is 

tudta átörökíteni rám, (bök)verselési ked-

vét annál inkább. Neki minden bizonnyal 

tetszenének ezek a rímes agymenések.


