
FARSANG

100100

Szalai Lajos

D�rerímek
Bemutatkozás

Harminc éve kertem túrom
a szép Rákoskeresztúron.

I. Állatságok

Látomás
Erd�szélen vadkan áll,
agyara közt nagykanál.

Ajánlat
Jaj de fürge az a ponty ott,

szülök neked egy porontyot.

Ebadta
Kutyám folyvást odavakkant:

sose látott eddig vak kant.

Tisztázzuk csak!
A macskát nem tekergeted,
ám biztos, hogy te kergeted.

Szaktudás
Sikerült a birkanász,

mert juhász lett a 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!

Programajánlat
Ne dalolj már, te vén diz�z,
nyugdíjasként tevén id�zz!

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.

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!
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Fázós eb
Elszakadt a ruha szára,
mert ráhúzta kuvaszára.

Vörös hippi
Oly büszke a r�t hajára,

mint kakas a tarajára.

Karácsonyi készül�dés
Megzabál � hat lúdcombot,

míg díszíti a luclombot.

Szarkastart
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.

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!

II. Szakmunkák

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.

Információéhség
Házam dróttal telefonom,
hogy szóljon a telefonom.

Szükségállapot
Víz örvénylik, rohan ár,

gátra fel, tornatanár!

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.
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III. 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.

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.

IV. Hétköznapi közérzet

A csóró
Nincs zsebében egy szem érme,

innen ered a szemérme.

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.

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

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

Bele a bográcsba!
Terem nálam bab meg borsó,
s kell még hozzá tarja, bor, só.


