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SZELES GYÖRGY  
 

Kékarcúak 
 
Új földönkívüliek a kékarcúak, 
Elfoglalnak ők most már majd minden zugot.  
Telefon kezükben, azt mondják, okos, 
Tele van velük a metró, villamos, 
Arcukon kék árnyék, mit telefon mutat. 
 
Kékarcú kezében tablet vagy telefon, 
Fülébe egy csöppnyi hangszórót belefon.  
E-maileket néz, vagy tán a Facebook-ot, 
Pedig lehet, a suliban megbukott.  
Olvas, vagy ír, de csendben van. Ez is jó pont!  
 
Kékarcúak, hogy elözönlik a várost, 
Ragaszkodásuk józan ésszel határos! 
Gyalog is ott van a kezében, 
El-elcsodálkozik egy képen, 
És ő csak bámul, bár a sok hullám káros! 
 
Ő a mennyországban sem érzi jól magát, 
Egész idő alatt nézi a pracliját, 
De már nincs ott semmi, 
Nem tud kütyüt lelni, 
Győzedelmes így a virtuális világ?  
 
 

Családi ügy 
 
Karinthy azt mondta Bőhm Arankának, 
Épp a gyerekzsivaj verte fel a házat: 
A Maga gyereke meg az én gyerekem 
Veri a mi gyerekünket. Dörgedelem! 
Nem könnyű legyűrni verekedő lázat! 
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Dakotázunk 

 

Dakota vidéken dakota hegyek, 

Dakota ételen dakota legyek. 
Dakota mezőn dakota lovak, 

Dakota tóban dakota halak. 

Más se kell, hogy én is dakota legyek!  

 

 

A haiku dicsérete 

 

Szótagok, szótagok, tizenhét szótagok, 
Haikukat alkotok, mint rendes, jó tagok!  

Nem több mint három sor, 

Komoly, mint mindenkor, 

Ha leírom őket, haikuköltő vagyok!  

 

 

Lehet 

 

Lehet tán, hogy jólesett neki a bókom, 

Lehet, hogy kívánta ezután a csókom, 

Elcsavartam tán a fejét, 

Előcsalogatta ez a férjét, 

a legvégén viszont engem vágtak hókon!  

 

 
Európai dal 

 

Kitettük a lelkünket Európáért! 

Egy olyan drága szó, amit mindenki ért. 

Most kezdjük el fúrni, 

Mikor benn vagyunk mi?  

Pedig „Mindenki egyért, egy mindenkiért!” 



SODRÁSBAN 2017 

 

170 

A hazugság 

 

A hazugság a gyengék fegyvere. 

Silány fegyver, én nem élek vele. 
Ha hazudni kell, inkább hallgatok, 

Nem igaz szót tőlem nem hallotok. 

Szavaimnak így megmarad hitele!  

 

 

Kutak 

 

Mély az emlékezés kútja, 
széles a múlt országútja. 

Mélységébe bámulsz, 

Mit látsz, attól ámulsz, 

Emlékekből csak erre futja! 

 

 

Életünk pályája 

 

Mert mindannyian befutunk egy pályát, 

Lekörözi némely a saját papáját. 

Család és munkahely, 

Néha kis rejtekhely, 

Ki-ki megtalálta a boldogulását! 

 

 
Genetika 

 

A genetika megismétli önmagát, 

Akár a történelem, századokon át. 

Viszontlátom magam kicsi unokámban, 

Ugyanaz a vörhenyes hullám a hajában, 

És imádni kell a kerek kis pofikát! 


