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Rigó Béla

Tanárcsúfoló
Földrajztanár a párjára
fenemódon féltékeny.
Irányt�vel jár után
mindennap a térképen.

Vegytantanár keze-lába
úgy áll, mint a vegyérték.
Nincsen víz az italában,
maligánra lemérték.

Nyelvtanárnak a fejéb�l
szavanként megy ki a g�z.
Neki mindegy, orosz, német,
azt tanuljuk, aki gy�z.

Rajztanárn� szépre vágyik
iskolánkban napestig.
Mi csupán a papírt festjük,
� magát is kifesti.

Matektanár háztartása
havonta új egyenlet.
Azért van, hogy a megoldás
végül sose legyen meg.

Magyartanár e-mailjére
a múzsáktól jön a drót.
Nemrég � is lírát költött,
ma inkább csak eurót.

Töritanár… neki aztán
van szüksége vel�re.
Ami volt, azt honnan tudná
másképp mindig el�re?

Biosztanár nyögve és a
hímn� ivarsejtekig.
Hogy röhögnek rajta, ebb�l
úgy véli, hogy sejthetik.
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Tornatanár a korlátról
talajra hull maholnap.
Gy�r�t húztak az ujjára,
jön egy nehéz gyakorlat.

A fizikatanár végre
megértette két hete:
út-er� a munka, ám a
bérnek nincsen képlete.

Énektanár hogyha fürdik,
ül dalolva a lében.
Hogy kimossa, mit naponta
ordítunk a fülébe.

Igazgató imádkozhat,
� a suli alapja,
templomlépcs�n ül naphosszat,
mellette a kalapja.

Falkaindulók
A százéves József Attila ünnepi verskoszorújából

Az én falkám olyan falka,
ondolálva van a farka.
Orrukban csak magyar mód
csillog egy kis aranydrót. (J. A.)

A mi falkánk hagyományos.
Gyarapítja vagyonát most.
Hatökörb�l vasököl.
Oda sújt, ahova köll.

✶

A mi falkánk liberális.
Ideállni ideális.
Ha továbbállsz szabadon,
kutya sem fog szavadon.

✶

A mi falkánk ma keresztény.
Igazolt a siker. Ez tény.
Igazolj át hamarabb!
Ide mennyb�l jön a makk.
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✶

A mi falkánk cucilista.
Kamu tagság, buli lista.
Nagy er�s várfal a párt.
Fal a káder. (À la carte.)

✶

A mi falkánk a taláros.
Lop a polgár, csal a város.
Csalafinta elit él.
Csacsi az, ki elítél.

✶

A mi falkánk honatyád is,
noha ránk megy a gatyád is.
Te akartad, viseled.
Ez a népképviselet!

✶

A mi falkánk helyi falka,
hasa hízik: telifalta.
Csak a disznó degesz itt.
A kanászt is megeszik.

✶

A mi falkánk töri orcád,
gyönyör� szép Agyarország!
A tet� már recseg, ég…
Sütögessük pecsenyénk!


