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SZELES GYÖRGY 
 

Ábrahámiták 

 

A vallások őse a sorban hátul kullog, 

Gyermekei űzik, mint a megvadult buldog. 

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! 

 

 

Megérteni kell 

 

Áll, mint Katiban a családi történet, 

Az életben, láttuk, minden megtörténhet. 

Belső tartású úri népek voltak, 

Urizáltak tán, míg mások robotoltak, 

Felfigyeltek rájuk, ez lesz egy külön ének. 

 

Törd meg a gerincét, erre ment a játék, 

Börtönben Júdások lesznek majd a Máték. 

A gyerekekért mindent meg kell tenni, 

Aláírja, hogy fog még jobban figyelni, 

Külön fogok szólni, hogyha jenkit látnék. 
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A Van Gogh Múzeumban 

 

Múzeum gyöngye a „Krumplievők” lesznek. 

Elgyötört emberek rajta krumplit esznek. 

Arcukat a sors bárddal faragta, 

Homályban zajlik e csendes trakta, 

S ha végeznek egyszer, tán aludni mennek. 

 

 

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 vénember csak vénember 

 

Öreg szőlősgazda most feláll a préstől, 

Csinos leányt választ bordély elejéről. 

A kiválasztott egy kissé megretten, 

azt rebegi, meghalunk mindketten! 

Ön az erőlködéstől, én röhögéstől! 

 

 

A gringo magyar 

 

Amerikás magyar, jaj, eszem a máját, 

Nem ismerte még faluja kocsmáját. 

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

nem tudván, hogy ivó, mely befogad sok hímet. 

De elmagyarázták, megrengette háját! 
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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! 
 

 

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! 
 

 

Szabad alom 
 

Új utakat szab a dal ma! 

Erre nincsen szabadalma. 

Segélykonyhát dolgoztattak, 

Embereket jóllakattak, 

Nem is maradt szabad alma! 
 

 

13 
 

Áldott legyen az emléked, 

  Tizenhármas villamos! 

Diákként elleptünk téged, 

  Veled mentünk csapatost, 

Hatan-heten egy irányba, 

  Jó nagyokat röhögtünk, 

Elszállt jó néhány sziporka, 

  A szemünket töröltük. 

Ötven éve volt ez ennek, 

  De az emlék itt van most! 
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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 koprafaló. 

Pepita az én fiam, 

  Bőre, szeme ében, 

Meglátom benne magam 

  Én is feketében. 

Megkerget az ellenségem, 

  Ez szomorú való. 
 

 

A fiatalság délibábja 
 

Merre is tűntél el, mézédes ifjúság? 

Olyan messze szálltál, hogy már haragszom rád! 

Mi álom volt akkor, mára semmivé lett, 

Az eszed fintorog, a tested túlérett, 

És nagyon utálom a vénségnek szagát! 
 

 

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! 


