
        Posztpetőfi Sándor 

 

 

   Legjobb dolog a világon* 
 

            

                 „A világ legjobb dolga magyarnak lenni!” 

 

            (Ismeretlen magyar kulturpolitikus bon mot-ja  

              a XXI. század elejéről) 

                   

  

            Ad notam: Megismerni a kanászt… 

                

 

 

megismerni a magyart 

hű píárosáról 

sorvégekre odavarrt 

rímek járásáról − 

seeeejjj! 

élet élet legjobb élet 

osztályrészemmé lett 

irigy világ nem adom 

akárhogy is kéred 

 

ki magyarnak született − 

fene a jó dolgát! − 

versben nem tart szünetet 

rímben csak úgy turkál! 

seeeejjj! 

lenni lenni magyar lenni 

lenni nappal s éjjel 

csak nem lehet mindenkinek 

ilyen szerencséje! 

 

napvilág és holdvilág 

összenéznek ketten: 

„magyar lenni de király! 

csak hát lehetetlen!” 

seeeejjj! 

kattan kattan be-kikattan 

nyelv a lét-lakatban 

ne keressed az értelmet 

ebben a kis dalban 

 
 

* Megjelent az Élet és Irodalom 2022. július 1-i számában. https://www.es.hu/cikk/2022-

07-01/posztpetofi-sandor/legjobb-dolog-a-vilagon.html 
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nincsen élet e kívül 

vagy mutasd meg hol van! 

de a kezed letörjük 

hogy ha benne toll van − 

seeeejjj! 

ita-vita dolce vita 

ez aztán a vita! 

non est extra Hungariam 

vita s már mióta! 

 

ha Föld Isten kalapja 

ő bokréta rajta − 

nem az számít ki kapja 

hanem hogy ki marja: 

seeeejjj! 

nincs jobb dolog a világon 

mint magyarnak lenni! 

nincs jobb dolog − vágod? vágom! − 

mint ezt ünnepelni 

 

identitás-versenyben 

a magyar az első 

befutó a versemben 

vagy maga a vers ő − 

seeeejjj! 

sportág sportág versenysportág 

identitás-sportág 

sportállamban ugyanis 

válik minden sporttá 

 

nincs jobb dolog a világ- 

a világon − ritty-rotty! − 

mint mikor a holdvilág 

napvilágra rárogy 

seeeejjj! 

alkony alkony világalkony 

égnek befellegzett! 

a boldogság illanékony 

nagyon furcsa szerzet  

 

tételmondat dördül ím − 

márkanév vezérelv! 

édesfiam Vendelin   

Szindbáddal ebédel 

seeeejjj! 



 „nyájam nyájam birkanyájam! − 

énekelt a farkas − 

majd elcsurran már a nyálam − 

bégess csak ne hallgass!” 

 

széllel bélelt gondolat 

ne bántsd magyar embert 

talál mondani olyat 

mit idáig nem mert: 

seeeejjj! 

nagy kár nagy kár minden agykár 

haj rettentő nagy kár! 

egy károsult – agykárosult 

annyit se mond hogy kár! 

 

ne legyen az én nevem 

Posztpetőfi Sándor 

ha tudom hogy nemzeten 

mit ért ez a charmeur 

seeeejjj! 

legjobb dolog a világon 

a világon már most  

lenni magyar hede magyar  

magyar milliárdos! 

 

epilógus 

 

irigykednek csillagok 

ágaskodnak népek 

égből harsan: „ki a jobb?” 

aztán végítélet − 

seeeejjj! 

élet élet végítélet 

nincs benne kímélet 

magyarnak lenni legjobb 

még ha nem is élek 

 

ez a legjobb háború 

az a legjobb béke 

minden jó ha vége jó 

s végének is vége − 

seeeejjj! 

élet élet semmi élet 

nem marad a Földön 

pár napot még visszaélek 

aztán ezt is törlöm 

 

 

                  2022. június 20-án Pest-Budán 



 

 

(Közreadja: Szilágyi Ákos) 

 
 


