
SODRÁSBAN 2014 

 

160 

SZELES GYÖRGY 

 
Ábrahámiták 

 

A vallások őse a sorban hátul kullog, 

Gyermekei űzik, mint a megvadult bulldog. 

Sohasem volt végrehajtva ily ördögi program, 

Rácsapott a zsidóságra jól szervezett pogrom. 

És az, aki megszervezte, mai napig duzzog! 

 

Biz’, a kereszténység nagyon rosszul teszi, 

Hogy nem békül apjával. A sorsa váteszi 

Fordulatot vehet, 

Igen könnyen lehet, 

Hogy ifjabb testvére honából kiveri! 

 

Az európai, aki mindentudó, 

Eljut egy darabig, de lehúz a rugó, 

Nem érti az ifjú, vad támadó vallást, 

Eltűri némán a durva lélekrablást, 

Nem látja, hogy belőle is lehet zsidó! 

 

 

Egy tapasztalt öreg tanácsa 

 

Gyújtsd meg a gyertyákat, 

   Használd a szebb ágyneműt,  

Vedd fel máris mára 

  Drága fehérneműd;  

Ne tartogasd különleges  

  Alkalmakra, lásd be, 

hogy a ma a különleges. 

  Épp ezért ne várd te 

A ritka csodákat, 

  A Nap az ablakon betűz! 
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Mindig a macskák 

 

Egy kiváló író olyan, mint egy tanár, 

A cseh irodalmár, ő Bohumil Hrabal. 

Furcsa élete volt, megélt s megírt mindent, 

Olyan sorok ezek, mikor a szót én hintem, 

Sokszor csak az a gond, a macska mit zabál! 

 

 

Rekeszelt vers a szépségről 

 

Égnek lelkemben még költemények, 

  Kérdezik, világra jöjjenek-e? 

Várják az őket megélő fények, 

  Tőlük, kiknek csupasz a feneke. 

Azt mondom Nektek 

  Izzatok még tovább, 

Figyeljük csak meg 

  A bús komédiát! 

Tán kifejlődnek okosabb lények, 

  Szépre vágyik az ember gyereke! 

 

 

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! 
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Egy esős nap hozománya 

 

Eső után nagy a pára, 

Lecsapódik nagyapára. 

Ugyancsak vizes az Irma, 

Kit az öreg nagyon bírna, 

De már vén a szegény pára! 

 

 

A gringo magyar 

 

Amerikás magyar, jaj, eszem a máját, 

Nem ismerte még a faluja kocsmáját. 

Mit jelent, hogy „Kokszmí”? Olvasta a címet, 

nem tudván, hogy ivó, mely befogad sok hímet. 

De elmagyarázták, megrengette háját! 

 

 

Nőnek az árak 

 

Fogom magamat, lemegyek Kabára, 

A pesti piacon magas a bab ára! 

Körbejárom Kabát, 

Meleg lett a kabát, 

Hazaérkezem, ráugrom Babára! 

 

 

Vallásos nő álma 

 

Kínnal álomba imádkoztam magamat, 

Látom, az Úr a piacon nyit boltokat. 

Adjál nekem Nyugalmat és Békességet, 

Küzdőerőt, Szeretetet, Üdvösséget! 

Én nem árulok gyümölcsöt, csak magvakat! 
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Karinthy poénja I. 
 

Köldöknézőnk van, nem is egy, de két! 

Buddha volt, ki nézte saját köldökét, 

A másik úr, maga is egy csoda, 

Személyesen, ő volt a nagy Casanova! 

Ő is nézte, csak ő mindig a másokét! 

 

 

Karinthy poénja II. 
 

Két nagy köldöknéző, kik tűntek már tova, 

Buddha volt az egyik, másik Casanova. 

Buddha elmerengve nagy pocakját nézte, 

Így jut Nirvánába, ő ezt már így vélte, 

Casanova pedig bámult a másokéra! 

 

 

Pirézi sors 
 

Különleges népcsoport nálunk a piréz. 

Termékük is egyedi, mert ez a Π-réz. 

Itt élnek ők velünk alanyi nép számban, 

Rejtett foglalkozás, néha csak napszámban, 

S mi utáljuk is őket, ez szépen kinéz! 

 

 

Az Afrika-utazó sorsa 
 

Királylány a feleségem, 

  Kicsi törzsből való, 

Hajdina az eleségem, 

  Nejem kopra faló. 

Pepita az én fiam, 

  Bőre, szeme ében, 

Meglátom benne magam 

  Én is feketében. 
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Megkerget az ellenségem, 

  Ez szomorú való. 
 
 

Ha már főzhetjük 
 

El kell tűntetnünk valahogy a füstöt, 

Ne lássa nálunk senki a kisüstöt! 

Sokszor ötven liter lesz, amit lefőzünk, 

Megiszunk belőle, amennyit csak győzünk, 

A többit eladjuk és veszünk ezüstöt! 
 

 

Eltűnt a pocak 
 

A fogyásnak is van terepe, 

Kisebb a hasam pereme! 

És egy igazi köröm, 

Újra látom a tököm.  

A viszontlátás öröme! 
 
 

Így kommentelünk mi! 
 

Kommenteket olvasok, nem lehet kibírni, 

hogy emberek miket képesek leírni! 

Nincs érdemi vita, 

Marad hát a fika, 

Névtelenség mögé milyen jó bebújni! 
 
 

Hommage à K. Zs. 
 

Túlcsordul a lelkem, ha őt hallgathatom, 

Gyerekkorom óta kedvenc előadóm. 

A magyar dal nagyasszonya, 

Lelkeinknek őrangyala! 

Koncz Zsuzsa énekel, csodálatos hangon! 
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Az öt leghíresebb civilizátor 

 

Mózes, aki azt mondta, a törvény az ív, 

Jézus, aki azt mondta: a szeretet hív! 

Marx, aki azt mondta: a tőke minden, 

Freud, aki azt mondta: a szex a kincsem, 

Einstein, aki azt mondta: minden relatív. 

 

 

Boldogságosság 

 

Jó, ha béke és nyugalom van nálatok. 

Bár nem viselek Üdvhadsereg váll-lapot, 

Örülök más örömének, 

Hogyha szól a hálaének, 

Boldogságtól sírni: kegyelmi állapot! 

 

 

Speciális diéta 
 

Én már nem használok semmi asztalneműt, 

Fényevő vagyok, és tudom már a menüt: 

Gyertyafény lesz reggelire 

És a jó napfény ebédre, 

Vacsorára meg egy villanykörte nedű! 

 

 

A téli gumi dilemma 
 

A gumicseréknél mindig az volt a fő, 

Hogy a nyári gumi után a téli gumi jő! 

De nekem van egy dilim ma, 

Ez pedig egy dilemma: 

Hogy van téli gumi, de nincs téli guminő! 


