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KÉT VERS A MAGYAR NEMESRŐL 
 

 

Drága Magyarjaim! 
 

Az „álmosházi” nemesség védelmére! Írtam 2006. 03. 18.-án Budapesten. 
Mert aki a Petőfi versben szerepel az se nem magyar, se nem nemes! 

 

   Petőfi Sándor 
A magyar nemes 

 
Őseimnek véres kardja 
Fogason függ, rozsda marja, 
Rozsda marja, nem ragyog. 
Én magyar nemes vagyok! 
 
Munkátlanság csak az élet 
Van életem, mert henyélek. 
A paraszté a dolog. 
Én magyar nemes vagyok! 
 
Jól készítsd, paraszt, az útat, 
Mert hisz a te lovad vontat. 
Csak nem járhatok gyalog. 
Én magyar nemes vagyok! 
 
Tán a tudománynak éljek? 
A tudósok mind szegények. 
Nem irok, nem olvasok.  
Én magyar nemes vagyok! 
 
Van, igaz, egy tudományom, 
Ebben párom ritkán látom: 
Enni, inni jól tudok. 
Én magyar nemes vagyok! 
 
Milyen jó, hogy nem adózok. 
Gazdaságom van, de nem sok, 
S van adósságom, de sok. 
Én magyar nemes vagyok! 
 
Mit törődöm a hazával? 
A hazának száz bajával? 
Majd elmulnak a bajok. 
Én magyar nemes vagyok! 
 
Ősi joggal, ősi házban 
Éltemet ha elpipáztam: 
Mennybe visznek angyalok. 
Én magyar nemes vagyok! 

 
Borjád, 1845. (szeptember 26. - október 7. között.) 

 
 
 
 

           Hervay Tamás 
         A magyar, nemes! 

 

Petőfi Sándor: A magyar nemes c. versére 
 
Őseimnek fényes kardja 
Kézbe röppen, úgy akarja: 
Védd házadat, védd hazádat, 
Ne rettentsen a gyalázat,  
Mit hozott rád századod! 
Én magyar! S nemes vagyok! 
 
Őseim is sírnak rajta!  
Egyikük sem ezt akarta: 
Hitegették szép szavakkal! 
Lépre csalták fondorlattal! 
Tovább ilyet nem hagyok! 
Én magyar! S nemes vagyok! 
 
Ellenünknek egy az ok: 
Nem szent rend kell, magyarok! 
Régi rendet megcsúfolva 
Demokrácia a nóta! 
Szent Korona hív, vagyok! 
Én magyar! S nemes vagyok! 
 
Nemzetközivé kell lenni! 
EU-taggá kell zülleni! 
Ahol bárki egyenlő lesz! 
(Csak néhányan egyenlőbbek!) 
Nem kell, amit ott kapok! 
Én magyar! S nemes vagyok! 
 
Legyél homo, legyél bisex! 
Bamba, drogfogyasztó ki lesz? 
Ami-apuci ezt nyújtja! 
Tényleg ez kell? Legyél kurva! 
Erkölcsömben maradok! 
Én magyar! S nemes vagyok! 
 
Nem mind MAGYAR aki magyar! 
A magyarnak nem jót akar, 
Aki tagadja hogy szittya, 
Aki ősére uszítja! 
Én szkíta-hun maradok! 
Én magyar! S nemes vagyok! 

 
Budapest, 2006. március. 18. 


