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SZELES GYÖRGY  
 

Lovagság 

 

Lovagok erélye a szépség s szerelem. 

Kardom és sisakom magamra szerelem! 

Védem a szépséget 

És a női nemet, 

Holott egy igenért eldobnám szerepem! 

 

 

A Múzsa 

 

Szép nagynéném nagy író szeretője volt, 

Emiatt a jó hírnevén eshetett kis folt. 

Valamit tett ő is az irodalomért, 

Regényalak lett, kit mindenki ért. 

„Elment a Múzsa” – írták, amikor megholt. 

 

 

Szülőföld 

 

A szülőföld eltéphetetlen kapocs. 

Tőle mindig erős érzéseket kapok! 

Itt tanultam, itt lettem szerelmes, 

Itt építettem, itt lett a nejem terhes. 

Elhagyni nehéz, csak ha az asztalra csapok! 

 

 

Nigériai tudás 

 

Utasítom, merre vigyen, gyakran, a kocsist, 

Tíz percentnek hívnak, és nem szívok hasist. 

A tudás nem az, hogy jutalékot kérek, 

Tudom én magamtól, kinek mennyit érek. 

Tudás az, hogy kitől fogadok el baksist! 
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Bozonunk van! 

 

A részecskegyorsítóban 

  Felfedezték a bozont! 

Ebben a nagy izgalomban 

  Hátamon áll a bozont. 

Ez egy olyan részecske, 

  Se töltés, se tömege, 

Isteninek nevezte 

  Tudósoknak serege! 

És akkor ebből mi jó van? 

  Tudd, hogy hol van kis bozont! 

 

 
Egy régi dal mai változata 

 

Szeretnék május éjszakán 

  Letépni minden orgonát! 

S a cigányokkal húznám 

  Ablakodhoz a zongorát! 

A virágkötegeken  

  Sétálnék az ég felé, 

És papírzsebkendőbe 

  Fújnám az orrom belé, 

Mert rám tört az allergiám, 

  És keresem a pirulát! 

 

 
Rom-ánc 

 

Nem sokáig tartott nálunk ez a románc, 

Megrepedezett, mint lábason a zománc. 

Te tőlem elfordultál, mint kulcs a zárban, 

Én megfeneklettem, mint kerék a sárban, 

Hajh, hát addig se tartott minálunk a tánc! 
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Találkozás sok év után 

 

Megölelték egymást könnyes szemekkel, 

Nem voltak telve túlzó szeretettel! 

Csak elszállt az idő, és megöregedtek, 

Pille röptű ifjúságot már elfelejtettek. 

És azt beszélték, mi van a gyerekekkel! 

 

 

Ajkak 

 

Mi segítette őket az uralomban? 

Az a helyzet, hogy a nőknek két ajkuk van! 

Az egyikkel veszekednek, 

A másikkal békülnek! 

Az a férfi, ki ezt nem tudja, bekattan! 

 

 

Devizahitel, óh! 

 

Hetvenet fizetek, ha harmincat kaptam! 

Pogácsában is sok, nemhogy millióban! 

Sok ember számára lett ez egy rémálom, 

Haszonnal kezdődött, ezt viszont belátom. 

De nagyon elromlott, pláne svájci frankban! 

 

 

A másik fél is fél 

 

Tudd jól: Audiatur et altera pars! 

Ez a régi latin mondás máig nem fals! 

Hallgasd meg a másik felet, 

Addig ne mondj ítéletet, 

Mert olyan dolog ez, mit – javaslom – betarts! 
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A varázsszó 
 

Megcsináltam a kakaód, finom, ízes. 

Töröld meg a kis kezedet, mert még vizes! 

Ha mondod az akaratodat, 

Használd csak a varázsszavakat: 

Nagyon könnyű lesz, mert úgy szól, hogy Légy szíves! 
 

 

Papagájgyerek? 
 

Piros-kék hajra én reábámultam, 

Meg is kérdezte, hogy mit bámul, uram? 

Átmulattam rég egy részeg éjszakát, 

Megdugtam akkor egy piros-kék arát! 

Azon gondolkodom, nem vagy-e a fiam! 
 

 

Az alma himnusza 
 

Arról szól a dal ma, 

Mit is tud egy alma? 

Reszeled, meghajtó, 

Megrágod, megfogó, 

Gyógyító hatalma! 
 

 

Jó tanács 
 

Akkor szeress nagyon engem, 

Amikor azt nem érdemlem! 

Bizony, talán hiszed, 

Megsúgja a szíved, 

Mert akkor van rá szükségem! 

 
*** 
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