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n Parti Nagy Lajos

Egérpörköltemények
A Fjodor-Kuzmicsszki Virtuózók daloskönyvébõl

(Tatjana Tolsztaja és M. Nagy Miklós Ksszsz alapján 
Varga Viktornak szeretettel nyírfafile-ba másolta Bene-
dikt Karpics)

Egérpörkölt-nyitány 
(ad notam Ragulettó)

A pörköltünk egér, bundánk és bocskorunk . 
Sültünk, föltünk egér, egér fasírtunk . 
Kezdetben víg gacaj csendül az ajkán, 
Ám ot lóg csalfán végül füzérben . 
Egér a blaska, egér a flaska, 
Szép nagyra nőnek, nincs semmi gond . 

Kik múldunk tűnt egén könnyünkben pocskolunk,
Nincs nékünk eggy darab könyvünk sugárzik . 
Mulló az élvezet, tartós a kanpó,
Hess, hess, fertőzés, hess, hess, Vörös Szán!
Ne hidgyj a könyvben, hidgyj az egérben,
S Fjodor Kuzmicsban, bármitt is mond!!!

*
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Életegérmotozás-dal  
„Élet, egérmotozásod  
Mért izgat úgy, mondd, miért”

(Puskin)

Egér, életmotozásod 
Mér nem adnám semmijér?
Mér tőttök meg véled minden
Tepsőt,  lábust, kondinért?
Egér, egér, magyarászd meg
Mért izgatc úgy, mond miér?
Mért izgatc úgy, mond miér?

Élet, élet, magyarászd meg, 
Mér fogdoslak megfele,
Ahányan csak arragyüssz,
Lebundászlak gomorámban,
Megforgatlak a marállban,
S jól kisütlek, basszaküsz .
S jól kisütlek, basszaküsz .

***
Sugárzás-dal

 
„Sej a könyvnek nagy a sugárzása
hogy a  ragya méjes méjre ássa”

„Kicsike gunyhómba meghívlak, 
Ott leszünk rádióaktivak,
Úgy a szép az élet, ha páros,
Eggy óciányi sugár mos”

Fekszöl mind a meleg hulla,
Kinek párnába a tolla .
Goborzsónak sok az alja,
Ha meleg sugárzás nyalja .
Élet, te varjú tollpihe,
Egysző’ mindenki elpihe’ .

***
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(Amúri) Szanitéc-dal
Szanitécszán, szanitécszán, 
Hegygerincem borsózik mán,
Gyön értem a vörös csukja, 
Mintha csúsznák véres tésztán,
Ketrecit a számra csukja .
Egyszó mincáz nagy a muri,
Vadamurrog sebvére,
Fogd a kampót kedvére .

Szanitécszán, szanitécszán,
Eggyeznie köll a létszám .
Ha nem kőne eggyeznie,
Lődörögnének csak hétszám,
Úgyhogy gyia, gyia, gyia .
Egyszó mincáz nagy a muri,
Vadamurrog sebvére
Fogd a kampót kedvére .

*
Következmény-dalok 

Sógorom a kacska kecskény,
Mérne pont ez következmény
Belöllem és belőle,
Mindent lefed, 
Úgyis lefed Fjodor Kuzmics
Hédmérföldes fedője .

(Áldassál a neve néki,
Őt dicséri agg és gyétyi,
Őt dicséri korcs és pógár,
Kinek felvitte a dógár .)

Nincsen ojan következmény,
Amibül ne következném .
Fejlábvég és kakastaréj,
Varvaruska értem ne ríj,
Ne itazsd az egereket,
Hangszálajid be ne reked!!!

*
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Tüzike-dal 
Hógojókat gyúr az asszony,
Megforgatja tüzikében,
Mer az élet tiszta hasszon,
Hozzá a kvász csúszik szépen,
Kvász, kvász, kanna kvász,
Abba ül a kanavász,
Orrod attól gumbicás .

Hógojónak sok az alja,
Forgassuk meg tüzikében,
Asszonszeméj, ha megnyalja,
Főgyullad a didergéstül . 
Kvász, kvász, kanna kvász,
Abba ül a kanavász,
Orrod attól gumbicás .

*

Balaltüzike
Áll egy ifjú hógojó a réten,
Tüzikében megforgatva szépen .
Dúli dúli a szájba, dúli dúli elolvad .

Szívem hógojója a  réten,
Tüzikédbe megforgatom éppen .
Dúli dúli elolvad, dúli dúli a számba

*

Virág-dal 
A sarkon túl, a sarkon túl
Eggy nagy vérbő kankalin dúl,
Harap a kejh, ó,
Kiáltsuk, hejhó!
Túl, túl, túl,
Az édes szél hancúrozni indul .
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Kankalinnak megtiltani nem lehet,
Hogy nyijjon, ha nyílik a más virág is,
Itt van a tavasz,
Kiálcsuk, szevasz!
Begy, begy, begy,
Az édes szél hancúrozni megy . 

*

Lopott holmi-dalok 
Lopott holmi körbejár,
Mi arra figyelmeztet,
Amaz lopja emeztet,
Míg kijön az igazság .

Minden pógár kicsit lemezt’
Elenedne, alanodna, 
Emez amazt, amaz emezt,
Húzd a cihát valagodra .

Hogyha el nem igazodna,
Az igazság gazosodna,
De mer jól eligazodik,
Fjodor Kuzmics, lekfő kertész
Velejéig kigyomla .

*

Danolunk-dal
Jó a dalunk, kedvelünk,
Szemernyit se merkedünk,
Szopogassad minálunk,
Jó rozsodás a nyálunk .

Jó a delünk, kudvalunk,
Döngöjjük az udvarunk,
Lábunkszára ráverünk,
Csak úgy döng kadáverünk .
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Jó a kedvünk, danolunk,
Többé nem szomorkodunk, 
Koporsónkra kiülünk .
S eltesszük a kanalunk .

*

Telefonszám dal
Kettő kettő tizenkettő öt hat bé,
Nem lácc engem Ferde Verka már többé .
Kettő kettő tizenkettő öt hat cé,
Látatlanyba Ferde Verka szerecc-é?
Kettő kettő tizenkettő öt hat há,
Nem lácc engem többet, mivel meghóttá’ .

***

Guruljborsó-dal 
Guruljborsó nem gkoporsó, 
Ellenkezőleg,
Mindenkinek maga sorsa
Láb és kezőleg,
Ki-kitörkölt egérpörkölt
Lefetyezőleg .

*

Küsz-dal
Küszméretű ragadozó,
Meleg vérrel, tele kvásszal,
Sose törődgy, galambocskám,
Ne törődgy az elmúlásszal .
Zsebkendőbe köhöggy küsszencs,
A szomszédban szanitálnak,
Jó teszed, ha egésséges
Leszöl most má jó tenpóban .

*
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Jekimani-dal
Hej, be nehéz nekimenni vazsárnap 
A végtelen jekimani mocsárnak!
Aki annak nekiljugyi,
Sose jön meg onnant, ugyi,
Az ijenre huggyozásnyit se várnak .

***

Csecsenküsz-dal
Csecsen és küsz, 
Küsz és csecsen,
Mér, hogy mindig 
Közém frecsen,
Talpam alól
Egerecsem,
Csak úgy recsen .

Csüszen és kecs
Kecs és csüszen
Mér hogy mindig 
Nékem üzen
Fejem fölül
Rám-rám tüszen
Bőszen s noszán 

***

Kugyejári kugyejom
(Szanitéc-összeesküvők dala)

Fel vörösök, Kugyejárok,
Szájba lesz verve a múlt,
Nagy munka vár ma reátok,
Fjodor Kuzmics hova bújt!?
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Kugyejári kugyejom,
Máma nincsen kegyejem,
A kampója védi ója,
Ez neki az élet sója,
Leverve a fjodoradalom .

Míg az összes pirog egybesül,
Világ Kugyejárja egyesül .
Kugyejár, te sárló kalapács,
Te főkampó, te nem, nem, nem vitács .

***

Holdfényvijasz-dal 
Érzem, zenőd szoriska jót,
Fütyandi meg riasztovics,
Mondgy egy holdfényvijasztalót,
Már kongat nékem a kocsis,
Már kongat nékem a kocsis .

Kezed nékem mondgyon szorit,
A hold szemembe halni jár,
Ha majd a vijasz beborít,
Gyere a többi holmijér,
Gyere a többi holmijér!

Faszopánc-dalok
Davadol a faszopánc az erdőn,
Szopadal a dalidali dó,
Aszongya a torka morka: hejhőőő,
S libabőrőm hullik mint a hó .

Dalol a faszopánc,
Fadöl a tenyere,
Nyakica csavaránc, 
A sellőbe vele .
Sehenyú, sihonya,
Sihonyu, jehenye .
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Küsszentettem szellőcskémet,
Küszöböm, hogy imádott,
küsz-zselét és sellőkrémet,
kerüljenek el a rémek,
mint szagot a virágok!

*

Ajtó-dal 
„A megdagadt ajtó cuppan mint a csók” 

Cuppan az ajtó mint a csók,
Beh sokan vagytok, kis kacsók,
Repül a szán, repül a szán,
És hull a porhó mirzaszám .

Cuppan az ajtó, mint a csók,
Ha átölelnek az egérkacsók,
Egy csók mint száz, ezret is megér,
Nem adnám én a csillagos egér’ .

*
Teórija-dal

„Fakó minden teória
A lét aranyló fája zöld”

(J . W . Goethe)

Fakó minden teórija,
Kis egerem, gyia gyia!
A lét aranyló fája
Könnyes szemem kivájja,
Gyija Gőtém, tarajos,
Bevergyük a pofája .

Teórija, gyia fakó,
Kvászból kőne három akó,
Aranylik a hordó fája,
Ennyit tán a létrül máma .
Gyija Gőtém, tarajos,
Bevergyük a pofája .

***
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Tagsági könyv-dal 
Tagsági könyved, tagsági pál,
Kihull a könnyed a párt után .
És mikor beugrol a beugrol a  taggyűlésre,
Hess innent tagdíjhátralék .

Fjodor-Kuzmicsszk parti esték
Krüszk fjodorszkom némán a kert halkó
Szentiment a föld és az ég
Fjodor-Kuzmicsszk part, hol lenni ó mi jó
Szennyezett ámde tündérszép

Fjodrozott a víz aztán kuzmicseszk
Színsugárját csévézve ránk
Vers kélt vers után, áldassék a víz
Öblitcsük véle hálás szánk .

Altató 
Csicsijja, hej, bealkonyul,
Nyugosz juhéj, gilinca, nyúl,
Nyugosz gübics, handzsálbogár,
A jekimáni nagy mocsár,
Nyugosz ki vak, nyugosz ki lát,
Akaszd le hát páposzkulád,
S ne félj,
ne félj .

Csicsijja hej, gunyhóba bú
A láthatatlan méla bú,
Ugyana bőny’ szemhéj alatt
Alusz ki lát, alusz ki vak,
S ki tíz gilincát is megér,
Csicsingat fészkin az egér,
Alusz a jó egértej is
S te is,
te is .

Csíhadgy le hej, ki élsz, ki holsz,
Akármimerre bujdokolsz,
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Akár ha látsz, akár ha vaksz,
Előlünk bujton nem maradsz
Érted ragyog kampónk hegye,
Hogy álmodban nyugtod legye’
Aluggy pógárunk, kedveszünk,
Mer el
viszünk .




