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SZELES GYÖRGY  

 

Fontanarrosa - A BOLOND meséje - Fordította Szeles György 

 

Mesélték, hogy egy vidéki városban egy csoport a falu bolond-

jával szórakozott. Egy szegény szerencsétlen, csökött értelem-

mel, aki abból élt, hogy kisebb munkákat vállalt, és néha ala-

mizsnát is kapott. Naponta néhány ember behívta őt a kocsmá-

ba, ahol összegyűltek, és arra kérték, hogy válasszon két pénz-

érme közül, egy nagyobb méretű 50 centavos és egy kisebb mé-

retű, 1 peso értékű közül. Ő mindig a nagyobb méretű és kisebb 

értékű pénzt választotta, amin mindenki jót kacagott.  

 

Egy nap valaki, aki megfigyelte ezzel az ártatlan emberrel szó-

rakozó csoportot, félrehívta őt és megkérdezte, hogy nem vette 

eddig észre, hogy a nagyobb méretű pénzérme kevesebbet ér? 

És ő válaszolt: „Tudom én, nem vagyok olyan bolond..., a felét 

éri, de azon a napon, amikor a másikat választanám, a játék ab-

bamaradna, és én nem kapnám meg a pénzemet többé.” 

Ez a történet itt be is fejeződhetne, mint egy egyszerű kis anek-

dota, de levonhatunk néhány következtetést. 

 

Az első: Akit bolondnak néznek, nem mindig az. 

A második: Kik az igazi bolondok ebben a történetben? 

A harmadik: A mértéktelen mohóság elvághatja a bevételeid 

forrását. 

A negyedik (de a legérdekesebb következtetés): Akkor is jól le-

hetünk, ha a többieknek nincs rólunk jó véleménye. Ebből kö-

vetkezik, hogy ami számít, nem az, amit mások gondolnak ró-

lunk, hanem az, amit mi saját magunkról gondolunk. 

 

TANULSÁG 

Az igazán intelligens ember az, aki bolondnak láttatja magát 

egy ostoba előtt, aki intelligensnek próbál látszani. 
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Hommage à K.Gy. 
 

Úgy ragyog nekem, mint az ezüst, a tula, 

A múlt ködéből az író, Krúdy Gyula, 

Udvarolt a nőknek, 

Írt a művelt főknek, 

Nem volt ő más, mint sok mérföldnek ura! 

 

Járta Budapest kocsmáit, éttermeit, 

Tudta étkek készítési rejtelmeit. 

Evett finom sajtot, 

Tunkolta a szaftot, 

Meg is írta a jó borokról sejtelmeit. 

 

Mert Szindbád volt ő, a kiváló utazó, 

Vonat vitte, s néha a gőzös, dohogó, 

Tudta, milyen a munka, 

Szerette őt Majmunka, 

A végén megpihent szíve, a dobogó! 

 

 

Szuvenír, szuvenír… 
 

Régi huncutkodásainkra gondolunk, 

És eközben boldogan elmosolyodunk. 

Hisz szép volt, hogy megértük, 

Céljainkat elértük, 

Boldoggá tettünk mást, s nem hagytuk ott fogunk! 

 

 

Mai világunk 
 

Ő, ki dolgáért izgul és renget eget, 

Gályázik munkahelyén, de rengeteget! 

Családját csak ritkán látja, 

Gyermeke nem ismer rája! 

Vigyázz, mert a tulajdonos ki se fizet! 



SODRÁSBAN 2019 

 

172 

Anyám és Cs. Zs. együttes okossága 

 

Az én boldogságom időre jön haza, 

Bár a kapcsolatunk mára elég laza. 

Hogy honnan jön, nem érdekel, 

De itthon zabálnia kell, 

Egy kicsikét nassolni másutt is szabad! 

 

 

A házasság fejlődéstörténete 

 

A fiatalok mindig egymásra másznak! 

Szeretői lettünk mi bizony egymásnak. 

Azután megjöttek sorba a gyerekek, 

S kedvesen neveztek bennünket szülőknek. 

Szülők pedig néha nyugalomra vágynak. 

 

A szülői korszak lásd, örökérvényű, 

Ez a folyamat már tényleg öntörvényű. 

Szülőlét végén társalkodókká válunk, 

Minden lecsendesült, már megépült házunk, 

Munkásélet vége, lassan megtört fényű! 

 

Minden korban van szép, ez lesz az unoka, 

Gyermeked gyermeke, ez maga a csoda! 

A tiszta szerelem, a tiszta imádat, 

Bár néha praktikus befogni a szádat! 

De ott van háttérben mindig a nagymama! 

 

És mi maradt nekünk életünk végére? 

Mindenki, ki tud, vigyáz egészségére! 

Beléphetünk könnyen ápoló státuszba, 

Mert így hozza a szükség, jár a nyomunkba. 

Vigyázzon mindenki férjre, feleségre! 
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Ha nem lehet valakit ápolni otthon, 

Akkor a megoldás lesz az idősotthon! 

Jobb már ilyenkor profikra bízni magunk, 

Mert ilyenkor kezd már fintorogni agyunk, 

És ahol elmúlunk, végül is ott a hon! 

 

 

Sivatagi szerelem 

 

Nevedet beírtam a forró homokba, 

Elfújta a szél és itt állok romokba’. 

Téged sohasem foglak elfelejteni, 

Bár néhány tánclépést még fogok lejteni. 

Tudom, senki se érhet majd a nyomodba! 

 

Tudod, ameddig élünk, addig remélünk, 

Új szerelemben bízunk, előre nézünk. 

Túléltelek Téged is, a lelkem konok, 

Nevedet tán megőrzi a forró homok. 

Egy jó marad csak ebben, hogy emlékezünk! 

 

 

Ez a szerelem! 

 

Összefonódott a testünk és a sorsunk, 

Kezdetben oly nagyon szerelmesek voltunk! 

Gondját viseltük gyerekeinknek, 

Tanúi lettünk szerelmeiknek. 

Elérkeztünk oda, unokát gondozunk. 

 

Egy emberré váltunk, hogyha ezt úgy vesszük, 

Férfinő, nőférfi, egy egységgé lettünk! 

Összeforrasztott minket a szerelem, 

A kémiában a legfurcsább elem, 

Nyaltuk-faltuk egymást, a végén megéheztünk! 


