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SZELES GYÖRGY 

 

Haláli ügy 

 

A sors bennünket csak gúnyosan kinevet, 

Hisz viselhetünk mi akármilyen nevet 

Legyél Vitéz, -házy vagy bármilyen -falvy, 

A dolog legvége az igencsak talmi, 

És felvesszük mind a Szegény előnevet! 

 

 

Húsvéti locsolói gondolatok 

  

Egy tojásra hullott Krisztus urunk vére, 

Piros tojás ezért a locsoló bére, 

De szimbólumhalmaz lett ez a hagyomány, 

Szerelem árad a tradíció nyomán. 

Legénytől megkérdik: egy kis italt kér-e? 

 

 

A cunami 

 

Negyedmilliót közülünk elsodort a víz. 

Ezt fogja tőled kérdezni később majd egy kvíz. 

Nem érdekes már az egyén szenvedése, 

A történelemnek ez a számvetése. 

Az én számban emiatt keserűbb lett az íz. 

 

 

A házas özvegy-szindróma 

 

Házas özvegy vagyok – mondhatnák el sokan 

Magukról, hisz ahogy a ránk rótt idő rokkan, 

És csendesen kihűl a házastársi ágy, 

Párjának szemében düh villan, nem a vágy. 

Van, ki megbetegszik, van, ki máshoz rohan. 
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A nagy író bölcsessége 
 

Zseni volt ő, bár az évek egyre telnek, 

Váteszi szavai, hogy beteljesülnek. 

Balzac megfogalmazása igencsak tömör: 

„Amikor két embert egybeforraszt a gyönyör, 

A társadalmi szabályok szünetelnek.” 
 
 

A csókos ember 
 

Mondd nekem, én vagyok az, Uram? Te mondád! 

Teszem a dolgomat, ez itt a Te mondád! 

Nem szálka van immáron a szememben, 

Örök gerenda, ez jár az eszemben. 

Enyém a bűn, de örök a Te legendád! 
 

Ő, szegény Júdás, hogy elvitte a balhét, 

Szomorú idő volt, szerencsétlen bal hét, 

Pedig a szerepet már készen megkapta, 

Véghezvitt ő mindent, Ura így akarta, 

Lassan felmentést kap, kimondta egy ankét! 
 
 

Hogy keresd Őt 
 

A csend felé indulj, ha Istent keresed. 

Zajban, a vurstliban nem bukkan fel neked! 

Nem mászik fel érted a vitorlás tatra, 

Nem fog reagálni hamis áhítatra 

Szíved csendjére figyelj, az ad jeleket!  
 
 

Gandhi ezt szépen mondta 
 

Gondolataid majd szavakként szállnak, 

Szavadból később tetteiddé válnak. 

A tetteid később szokásoddá lesznek, 

Szokásaid téged karakterré tesznek. 

Akkor tetted jól, hogyha meg nem szólnak! 
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Nahát, ez a Balzac miket szólt? 
 

Hol leste el mester? Talán az ágyában, 

Megmerítkezve az ifjúság vágyában. 

Eléd tárul egy élvezetes kép: 

Addig ne mond egy nőre azt, hogy szép, 

Amíg nem láttad a szerelem lázában! 

 

 

Nehéz filozófiai kérdés 
 

Ó mondd, miért tanítod meg a bűntelent, 

Hogy milyen a világ, amiben bűn terem. 

Hisz ahol nincs tiltás, bűnös sincs a földön, 

Nincsenek korlátok, nem nő arra börtön. 

Regulák nélkül is fogad a cinterem. 

 

 

Óda az öleléshez 
 

Divat itt ma, hogy élesen villan a kés, 

Utána egy kard döf, és ez nem is kevés. 

Néha érzed, hogy a helyzet reménytelen, 

Ne aggódj, azért te nem vagy fegyvertelen, 

Van még válaszlépés, és ez az ölelés! 
 

Az ölelés melegít, mint egy jó kabát, 

Emellett biztosan jó természetbarát! 

Az ölelésben jó, hogyha te adod, 

Azonnal és szívből vissza is kapod! 

Hátadat tenyér üti, és nem szívlapát! 
 

Az ölelés öngerjesztő folyamat, 

Gazdasági eredménye nem kamat, 

Figyelmet kapsz cserébe és megértést, 

Nem vágsz zsebre semmiféle megsértést, 

Az ölelésben megérzik a zamat! 
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Anyám bölcsessége 
 

Ha majd az Úr elrendeli, rakd batyuba gondod, 

Helyezd le azt szépen sorban, képezzen kis dombot. 

És amikor mindenki lerakta kis batyuját, 

Elhangzik, hogy válassz egyet, akár másnak a baját, 

Felveszed a sajátod, tovább nem rontod sorsod! 

 

 

Anyám tanmeséje 
 

Nem szart a kútba, csak a kávájára, 

S onnan lökte bele. Tanulság ez mára! 

Szegény jó Anyámnak volt ez tanmeséje, 

Mire következtet ebből csemetéje? 

Vigyázz, hogy a világ ne vegyen szájára 

 

 

Én bezzeg nem, Anya 
 

Nem botozom meg a kolumbáriumot, 

Hol őrzik, mint cserépflaskában a rumot, 

Lélekkel kevert hamvaid és emlékedet 

E modern panelben. Ha veszek lélegzetet, 

Téged is magamba szívlak, mint a szmogot. 
 

Indítottál engem az útrengetegben, 

Akár a Kékszakáll: „Oda nem mehetsz be!” 

Gondold meg jól, fiam, akármit is teszel, 

Milyen állást foglalsz, milyen házat veszel! 

Ha más kútba ugrik, te csak ne ugorj be! 
 

Megfogadtam mindent, így töprengő lettem. 

Átgondoltam gyakran, akármit is tettem, 

Ha nem hezitálok, talán többre viszem, 

Nercprém takarhatná mindennap a nejem 

De ennyi futotta. Neved áldott legyen! 


