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Há kettő O 
 

O őtteq áH 
 



 Yxőtteq táh ,Óy :alittA irí˘ 
nete%élü% a apa 

 
 
 

 O őtteq áH 
 
 

 mozoktatumeB 
 

.ttü"e lemmerévtset wos-wos nabságrofröq welé nóg+ob wéq A 
za _ tnire% mieteremsi _ trem ,mianokor wannav si ttusám "oh ,teheL 

.nav galli' 1337 sé si%kalag 137 nebrű 
 
 

 mokalA 
 

woludrof nabtazkala eléfbböt sé nabtopallázamlah moráh nóg+ob a nezE 
(.bts réd ,aramzúz ,arad ,géj ,óh ,őse ,őhlef ,döq ,aráp) .őle 

mötlö ttala C <0 wa' tékaibbótu za ,rokimráb s lohráb tájkala weibbőle zA 
.armagam 

 
 

 mogásnodjaluT 
 

"ú ,gM sé aC a menneb séveq ah) .sádlo za sé gásótahtáltá za monodjaluT 
(wo"av !émeq rokka ,wos ah ,"ál 

 
a rokka ,t- l\gm 3333-33 a ajdalahgem tártin ővél menneb a nebi!!emA 

-gem atzoko molatrá nibolgomeh sesélükéq) .őle wezédi tsizónaic lénkőme'e' 
(sédegeteb 

 
.ótahtatumiq lerre%űm molatrat ttodlo ne+imráb sé tártin ővél menneb A 
a ekétré wenne) .úsátahméq söbmözöq "av sogúl ,savas lüvíkneze weteheL 

(nav lüröq 112 söbmözöq a sé ttözöq 11113-112 sogúl a ,ttözöq 112-0 savas a ;Hp 
 

Nyíri Attila:      „Ó, hát kettő?” 
              apa a szülészeten 
 
 
 

Há kettő O 
 
 

Bemutatkozom 
 
A kék bolygón élek körforgásban sok-sok testvéremmel együtt. 
Lehet, hogy másutt is vannak rokonaim, mert – ismereteim szerint – az 
űrben 1011 galaxis és 1021 csillag van. 
 
 

Alakom 
 
Ezen a bolygón három halmazállapotban és többféle alakzatban fordulok 
elő. (pára, köd, felhő, eső, hó, jég, dara, zúzmara, dér stb.) 
Az előbbiek alakját bárhol s bármikor, az utóbbiakét csak 0˚ C alatt öltöm 
magamra. 
 
 

Tulajdonságom 
 
Tulajdonom az átláthatóság és az oldás. (ha kevés bennem a Ca és Mg, úgy 
lágy, ha sok, akkor kemény vagyok) 
 
Amennyiben a bennem lévő nitrát meghaladja a 20-40 mg/l -t, akkor a 
csecsemőknél cianózist idézek elő. (kéküléses hemoglobin ártalom okozta meg- 
betegedés) 
 
A bennem lévő nitrát és bármilyen oldott tartalom műszerrel kimutatható. 
Lehetek ezenkívül savas, lúgos vagy közömbös kémhatású. (ennek értéke a 
pH;  a savas 0-7 között, a lúgos 7-14 között és a közömbös 7 körül van) 
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 mesédekze+ehlE 
 

 (.bts wétezev ,+átrat) .lassázoktavaeb irebme _ imladasráT .1 
 (molatratnéq "an ed ,molatratós siq) .levőse _ ite%émreT .11 
 (s\111mq  amazoh anuD a) ,bts wavat ,wó+of _ iní%lef .a 
 ,le medekze+eh ttölöf getér óráz ősle za _ ittala ní%lef .b 
 ,ótahlálat wo"av ttözöq getér óráz téq _ ittözöq wegetér .c 
 ,nebé%ér segerü gés"ehtimolod s -ők%ém _ nabkot%raq .d  
 (ós a ttölöf l\gm 7) ,tehel si mamlatratzág _ nasúd !ávsá .e 
 .nav ttölöf C <1233 metelkésrémőh a rokne+i _ nabsárrofőh .f  

 
 

 moságzoM 
 

neke+eh őzektevöq a _ (aréf%oib) nav telé loha _ ttala moságrofröq A 
:ótahlálatgem wo"av 

 
 (aréf%omta) ,nabkorub irökgél a * 
 (aréf%ordih) ,néní%lef dlöf a -_ 
 (aréf%otil) .nebgeréq a * 

 
 

 megési!!eM 
 (ttü"e lemmierévtset) 

 
 . 111mq 89 _ 9 Ł nabájkala aráp nebrökgél A .1 
 # 11233334  _  . 111mq 111123 × é111 ,1 Ł nabájkala weziv sé weregnet A .11 
 . 111mq 1123 × é1112 ,11 Ł nekédivkras a nabkórakatgéj A  .111 
 # á111134 ,0  _  . 111mq 123 × 1112 Ł tel%éq ótahi zA .1111 

 
:asál%ole wnügési!!em%%ö ótahlálat nödlöF A 

 
 , # é12,11233334 Ł nabkonáecó ,nebkeregnet * 
 , # é0,11 Ł nabájkala géj * 
 , # é11,0 Ł ttala ní%lef a * 
 , # é1,0 Ł nabkavat * 
 . # é1,0 Ł nebőgevel ,nabkó+of * 

Elhelyezkedésem 
 
1. Társadalmi  –    emberi beavatkozással. (tartály, vezeték stb.) 
2. Természeti  –    esővel. (kis sótartalom, de nagy kéntartalom) 
 a.   felszíni  –    folyók, tavak stb, (a Duna hozama 2 500 km³/s) 
 b.   felszín alatti  –    az első záró réteg fölött helyezkedem el, 
 c.   rétegek közötti –    két záró réteg között vagyok található, 
 d.   karsztokban  –    mészkő- s dolomithegység üreges részében, 
 e.   ásvány dúsan –    gáztartalmam is lehet, (1 000 mg/l fölött a só) 
 f.   hőforrásban  –    ilyenkor a hőmérsékletem 26˚ C fölött van. 
 
 

Mozgásom 
 
A körforgásom alatt – ahol élet van (bioszféra) – a következő helyeken 
vagyok megtalálható: 
 
— a légköri burokban, (atmoszféra) 
— a föld felszínén, (hidroszféra) 
— a kéregben. (litoszféra) 
 
 

Mennyiségem 
(testvéreimmel együtt) 

 
1. A légkörben pára alakjában → 10 – 15 000 km³ . 
2. A tengerek és vizek alakjában → 1,3 × 109 km³ .  –  97 % 
3. A jégtakarókban a sarkvidéken → 2,8 × 107 km³ . 
4. Az iható készlet  → 8 × 106  km³ .  –  0,64 % 
 
A Földön található összmennyiségünk eloszlása: 
 
— tengerekben, óceánokban → 97,6  % , 
— jég alakjában   →   2,0  % ,  
— a felszín alatt   →   0,2  % , 
— tavakban   →   0,1  % , 
— folyókban, levegőben  →   0,1  % . 
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(# 1 ˛ löbö nniF , # 333 / regnet-ip%aQ) .nab- # é2,111 wo"av sós nebkeregnet A 
. l\gm 7 wétré ttedegnegem a Ł sós wo"av ébséveq nabkala ótahI 

 
.ga!a őzeXXe% a daram menneb si nabtopallá ttodoso+átsirkiQ 

 
 

 metelüret isádokzótrat bbekű° 
 

.ótahlálat wo"av nételüret gá%rora"aM gelneleJ 
(tíllá% t!agih vé\t 3 ójaS a) .wizekré lórlút norátah a a- # 334 mierévtset A 

 
.e%ér ómo!lút mierévtset ilútnánud a le widekze+eh nabt%raq i!okab A 

"í s ,nabká!áb a iq wetleme tegési!!em ces\111m 7 evédezit téq-"E 
.iq watdará% wavat ,wosárrof nájpala vle-!édeődekelzöq a 

 (.bts gnalrab savat iaclopat ,wavat se!éf iatat) 
 

.tnű%gem arám zE .le wattál tekesélüpelet i!okab lemmierévtset tlemeiQ 
 
 

 mosálán%ahleF 
 

tlán%ah tegési!!em l 3333 pan 1 rebme 1 nabkogásadzagsiq a nabbároQ 
.wnülőleb lef 

 
pan\őf\retil 5555 (nepeletókal alittA fe=óJ a luádlép) tnire% wesérémlef iam A 

.esédekevön we!égi za sé !álatá za :akO .sát%a"of a 
 
 

 wo"av 'niQ 
 

.me'niq a wiljer nabmogásat%it A 
 

.etel%éq at%it wnülőleb ne'nin wandráillim é2,1 lőbrebme dráillim 12 
.molatrat tártin a sagam nab- 5556 lőbsélüpelet 6777 nogá%rora"aM 

(sénekkö' má% uQI Ł !áih 11O ,erketjesgedi za neltőzevdeq s ,őtlekkár wenkettőnlef) 
 

A tengerekben sós vagyok 3,5 % -ban. (Kaszpi-tenger > 30 % , Finn öböl < 1 %) 
Iható alakban kevésbé vagyok sós → a megengedett érték 1 000 mg/l . 
 
Kikristályosodott állapotban is bennem marad a szennyező anyag. 
 
 

Szűkebb tartózkodási területem 
 
Jelenleg Magyarország területén vagyok található. 
A testvéreim 70 % -a a határon túlról érkezik. (a Sajó 10 t/év higanyt szállít) 
 
A bakonyi karsztban helyezkedik el a dunántúli testvéreim túlnyomó része. 
Egy-két tizedéve 1 000 m³/sec mennyiséget emeltek ki a bányákban, s így 
a közlekedőedény-elv alapján források, tavak száradtak ki. (tatai fényes 
tavak, tapolcai tavas barlang stb.) 
 
Kiemelt testvéreimmel bakonyi településeket láttak el. Ez mára megszűnt. 
 
 

Felhasználásom 
 
Korábban a kisgazdaságokban 1 ember 1 nap 40 l mennyiséget használt 
fel belőlünk. 
 
A mai felmérések szerint (például a József Attila lakótelepen) 400 liter/fő/nap 
a fogyasztás. Oka: az átalány és az igények növekedése. 
 
 

Kincs vagyok 
 
A tisztaságomban rejlik a kincsem. 
 
6 milliárd emberből 1,5 milliárdnak nincsen belőlünk tiszta készlete. 
Magyarországon 3 500 településből 800 -ban magas a nitrát tartalom. 
(felnőtteknek rákkeltő, s kedvezőtlen az idegsejtekre, O2 hiány → IQ szám csökkenés) 
 

 3 



-som a ,wükétré za tlov Hp é112,2 ,matludrofőle nebke+ema ,wenkőse at%it A 
negi "í ,sukimtiragol sát%oeb a levim s ,Hp é2,1111 wétré za ze nebkőse inat 

.rakat tekétré "an si sázotláv siq 
 

-én a teke+ema ,takavat tloh na+o mattál ,matráj nabgá%rodévS rokimA 
.watzoko mierévtset ővél nebkőse savas ttöj lőrtelüret irapi igá%rotem 

 
-loiq si muinímula za arknusátah savaS .lAiS :egetér ótokla wi"e dlöF A 

.iq tjef tsátah őzegrém sé widód 
 
 

 wőze!ét ólosá+ofeb temegésőnim A 
 

 (.bts zív!!e% ,wá"árt Ł weneltevre% ,wesevre%) ,wesédőze!!e% .1 
 (s\111m 9 :"an , s\111m 7 :i'iq Ł iaigólordih) ,gás"anmazoh .11 
 (!éfpan ,őgevel Ł iaigóloib) ,inattelé .111 
 (pa%i :soráq ,négi%ko :son%ah Ł epere% lé% a) .isárájődi .1111 

 
 

 wo"av letétleF 
 

za nóg+ob wéq A .már nav egéskü% zehésétehlégem a wen!élőlé nedniM 
.wnéim a e%ér 1111\111 ní%lef a "í ,wizotláv men wnügési!!em%%ö 

Xtelé ne'nin lüklén wnuláN 
 
 

nabávah őtevgam .112711 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tiszta esőknek, amelyekben előfordultam, 5,7 pH volt az értékük, a mos- 
tani esőkben ez az érték 4,5 pH, s mivel a beosztás logaritmikus, így igen 
kis változás is nagy értéket takar. 
 
Amikor Svédországban jártam, láttam olyan holt tavakat, amelyeket a né- 
metországi ipari területről jött savas esőkben lévő testvéreim okoztak. 
 
A Föld egyik alkotó rétege: SiAl. Savas hatásunkra az alumínium is kiol- 
dódik és mérgező hatást fejt ki. 
 
 

A minőségemet befolyásoló tényezők 
 
1. szennyeződések, (szervesek, szervetlenek → trágyák, szennyvíz stb.) 
2. hozamnagyság,  (hidrológiai → kicsi: 1 000 m³/s , nagy: 10 000 m³/s) 
3. élettani,   (biológiai → levegő, napfény) 
4. időjárási.  (a szél szerepe → hasznos: oxigén, káros: iszap) 
 
 

Feltétel vagyok 
 
Minden élőlénynek a megélhetéséhez szüksége van rám. A kék bolygón az 
összmennyiségünk nem változik, így a felszín ¾ része a miénk. 
Nálunk nélkül nincsen élet! 
 
 
Kispest, 2007. magvető havában 
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Melléklet 
 

telkélleM 



 gésneltetehrém nelteléköt Ay 
 Yebte%émret a wizotrateleb 
rotkiV ogÜ 

 
 
 
 

...nebdne' "an óráv%ő zA 
 
 
 

nablanjah őlehel takáráp sé!reseQ 
;gitláv wendőzení% wőhlef sorip ,sáliL 

,mattahtál nebénözö!éf etlekpan A 
.wiláv áttnámé" siq ppe'tamrah a "ohA 

 
 
 

ttelef dlöf a wőhlef ózal/áf namoniF 
;évimmes wanláv tsom jé somlá ,tdaráf a S 

,ttelado enneb +em? ,ődi za sé rét A 
.ékkení% ,ákkámrof arjú tsom lláe%%Ö 

 
 
 

am=olo= atri'ap wizgnahlef nát%up A 
;eségnez wetelé őderbé elev a S 

atzordoflé% a teküjef wilemeleF 
.we!éf a wanlú"iq sé ,wesétevazúB 

 
 
 

,nabjaz őtelü%gem a ,ttü"e le!!éf A 
;ségrözréke% "e sé willah ságroki!túQ 

,avdalah notú ódrohaf a wavol A 
.ézöq wáf a wennem ,lüt%ereq nőzem A 

 
 
 

,wangallab wereke% loh? ,tatuőlűd A 
;e%%ö anlov wátrú" lőbt%ilsetér ahtniM 

,takumo! irésíq őhlefrop arokkA 
.ebőhlef wijúble pan a rokima tniM 

 
 
 

nabgásamén ttedesezüttá ,neltődI 
;gelem őlelréazúb a rám ótínéB 

,aránór a daka% dne' "an óráv%ő zA 
.wenderbé wekélme lóbátalli wetéR 

 

         „A tökéletlen mérhetetlenség 
           beletartozik a természetbe” 
       Hugo Viktor 
 
 
 
 
Az őszváró nagy csendben... 
 
 
 
Kesernyés párákat lehelő hajnalban 
Lilás, piros felhők színeződnek váltig; 
A napkelte fényözönében láthattam, 
Ahogy a harmatcsepp kis gyémánttá válik. 
 
 
 
Finoman fátylazó felhők a föld felett 
S a fáradt, álmos éj most válnak semmivé; 
A tér és az idő, 'mely benne odalett,  
Összeáll most újra formákká, színekké. 
 
 
 
A pusztán felhangzik pacsirta zsolozsma 
S a vele ébredő életek zengése; 
Felemelik fejüket a szélfodrozta 
Búzavetések, és kigyúlnak a fények. 
 
 
 
A fénnyel együtt, a megszülető zajban, 
Kútnyikorgás hallik és egy szekérzörgés; 
A lovak a fahordó úton haladva, 
A mezőn keresztül, mennek a fák közé. 
 
 
 
A dűlőutat, 'hol szekerek ballagnak, 
Mintha réteslisztből gyúrták volna össze; 
Akkora porfelhő kíséri nyomukat, 
Mint amikor a nap elbújik felhőbe. 
 
 
 
Időtlen, áttüzesedett némaságban 
Bénító már a búzaérlelő meleg; 
Az őszváró nagy csend szakad a rónára, 
Rétek illatából emlékek ébrednek. 
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,pan a rám tnellib arnátuléd tdaráfgem A 
;=árav-zí sotájas :sézetél a nát%uP 
pakgem sé %evlüröq :wölü notrapót A 

.rátah tlüge%érgem ,sokomohótuf A 
 

,gemergem ení%lef zív a ,derbé őlle° 
;ne%érem le ludni málluh atsul siq woS 

,gebel analpap dlöz we!évön a wutjaR 
.ne+ége%trap sáknal lügév le wennűt sÉ 

 
,+éderem so!otázpa%i za samlataH 
;őlő%akéb a sé meret ráníh nebzíV 

,némerep nasopal wenlledlöz wáhom "aN 
.wőzemakáq tró%le ,wotlof!éké" ,sadáN 

 
lánjá!huj őlegel nablovát a ,e%%eM 

;eséleret wá/uq ólofa!-fi! wizgnaH 
,llá%avot nassal djam ,wi%tallah ó%pmoloQ 

.esége//ip ógir somlá za %evlüröq S 
 

:at%it nasomallad ,ságohus semletjeS 
;zehzív a llá%edi tapa'ú//ah réheF 

,azzordof totrap a málluh tdamátlef A 
.zeve a'akdav a néní%lef sokétjaT 

 
e%%ö widereveq roknelej sé tlúmgéR 

;notrap ttedesevöq ebgésneltődi zA 
,egésűre%"an tél a menneb derbéleF 

.!okla za pélőle naklah lőbtelükrü% S 
 

,evgnered nesekéq we!éf a wanlupmoT 
;ajríel t!ári za galli'aro'av A 

,etse za lálat már :wetpél őlötöm%ö° 
.acirokuq socóq a ze%en nozará° 

 
,nekéq _ űní%tsüze zívdav lángálivdloH 

;wodaram armagam ,er"e lognah wö'üT 
,ne!évöf ődeppüs a ,avdokzótjú! nátsuL 

.womallad itse za naklah wanlaló%geM 
 
 
 

nabávah ré!eq jú .233334555567 ,a'araregÉ 
 
 
 
 

 
 
 
 
A megfáradt délutánra billent már a nap, 
Pusztán a létezés: sajátos íz-varázs; 
A tóparton ülök: körülvesz és megkap 
A futóhomokos, megrészegült határ. 
 
Szellő ébred, a víz felszíne megremeg, 
Sok kis lusta hullám indul el merészen; 
Rajtuk a növények zöld paplana lebeg, 
És tűnnek el végül lankás partszegélyen. 
 
Hatalmas az iszapzátonyos meredély, 
Vízben hínár terem és a békaszőlő; 
Nagy mohák zöldellnek laposan peremén, 
Nádas, gyékényfoltok, elszórt kákamezők. 
 
Messze, a távolban legelő juhnyájnál 
Hangzik nyif-nyafoló kutyák terelése; 
Kolompszó hallatszik, majd lassan tovaszáll, 
S körülvesz az álmos rigó pittyegése. 
 
Sejtelmes suhogás, dallamosan tiszta: 
Fehér hattyúcsapat ideszáll a vízhez; 
A feltámadt hullám a partot fodrozza, 
Tajtékos felszínén a vadkacsa evez. 
 
Régmúlt és jelenkor keveredik össze 
Az időtlenségbe kövesedett parton; 
Felébred bennem a lét nagyszerűsége, 
S szürkületből halkan előlép az alkony. 
 
Tompulnak a fények kékesen derengve, 
A vacsoracsillag az irányt leírja; 
Szöszmötölő léptek: rám talál az este, 
Szárazon neszez a kócos kukorica. 
 
Holdvilágnál vadvíz ezüstszínű – kéken,  
Tücsök hangol egyre, magamra maradok; 
Lustán nyújtózkodva, a süppedő fövényen, 
Megszólalnak halkan az esti dallamok. 
 
 
 
Égeraracsa, 1995. augusztus 28. 

 7 



 ,no'ár a óh roknilataQy 
 Y!o'áraq a %el etekef 
aluger it%arap 

 
 
 
 

esézekré lét A 
 
 
 

:ajórívát iső ődre za laló%geM 
,wat-akar-akar-war ,wat-akar-akar-war _ 

,...ajdnom tza ,ajdnom tza gédnev ttöj lőri%%eM 
.watludnile gérmen noka%é ,tnef rám "oh 

 
,wéknic a wétzelej _ gém tti 'nin ,gém tti 'niN _  

,togam a wáttatuq lekküme% nebzökim 
,ték!icip "e wéq gém _ gér tnim _ tlov gé za wa~ 

.ttotagllah s trétegév tenezü za lezze 
 

,travazgem tiknednim sáráv a ,dne' a zE 
, _ nógrof _ nassal lé% a ,ttőn wa' ,ttőn wa' dloh a 

trava za té% atró% lunaltazorátaH 
.notlobgé ettetsef ejtsüf we!éméq a 

 
,lé% a tne%%i%lef lunaltaráv erre%"E 
,argáliv a ttogáv rotso ózó"íq tnim 
,té%ana% tza atró% ,etrötgem ,atrodoS 
.abáka%jé wav a ttodlugá% evgnöjrö 

 
,gigé t+átsirkóh a etröpös avgottaP 

,t!éf a dnim etlögem ,tlov gedir ,ttogáv ,trú% 
,gigév avlokrubeb lerréhef ,atráv "Í 

.t!évevöj ika%é ,ttöjgem lőri%%em a 
 
 
 

nabávah getegref .1233334555567 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   „Katalinkor hó a rácson, 
     fekete lesz a karácsony” 
               paraszti regula 
 
 
 
 
A tél érkezése 
 
 
 
Megszólal az erdő ősi távírója: 
– rak-raka-raka-tak, rak-raka-raka-tak, 
Messziről jött vendég azt mondja, azt mondja..., 
hogy már fent, északon nemrég elindultak. 
 
 – Nincs itt még, nincs itt még – jelezték a cinkék, 
miközben szemükkel kutatták a magot, 
Csak az ég volt – mint rég – még kék egy picinykét, 
ezzel az üzenet végetért s hallgatott. 
 
Ez a csend, a várás mindenkit megzavart, 
a hold csak nőtt, csak nőtt, a szél lassan – forgón  – , 
Határozatlanul szórta szét az avart 
a kémények füstje festette égbolton. 
 
Egyszerre váratlanul felszisszent a szél, 
mint kígyózó ostor vágott a világra, 
Sodorta, megtörte, szórta azt szanaszét, 
örjöngve száguldott a vak éjszakába. 
 
Pattogva söpörte a hókristályt égig, 
szúrt, vágott, rideg volt, megölte mind a fényt, 
Így várta, fehérrel beburkolva végig, 
a messziről megjött, északi jövevényt. 
 
 
 
Kispest, 1996. január 26. 
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 ,lavójah a inlugodlob ű!!öQy 
 Ylü/üf ttölöf dalláv a lé% a ah 
sádnom %éregnet 

 
 
 
 

abdazá° .133 a sépéltÁ 
 
 
 

_ e'löb wózójah tló% _ welésemle timA 
,melev neregnet a tnétrötgem lohalaV 
etröte%%ö mendjam ,majah ttel sötsüzE 
.meleléf tlétá za temeklel-temetseT 

 
 

,molodnoggigév ah ,momzi za lü%efgeM 
,megedi za sőre ,weléf men lótké!rÁ 

,monohtto za regnet :tegéspé% dav mattáL 
.negedi ódnalah Xarmó% táhet jle"iF 

 
 

,taknójah attotjah ,ődi za tlov tlüreD 
,mele% neőzevdeq ,avláki=um eblüF 

,tahdóda si imráb :iknes ettetjes meN 
.melede%ev a wnár tröt neletrih na+O 

 
 

,ttedekevön nasro" ,lé% a ttel bbeseveH 
,neregnet tlí! a ,tniq trodos talmará zA 
,teletöq segéskü% nednim im wnutzúhgeM 

.metehleret eblé% tójah a ,matlodnoG 
 
 

,tdagar lavágam sé ,tlukala ánnákrO 
,nettetsef arálil si gé za tlurobeB 

,tdasah wnálrotiv sé trötétteq cobrá zA 
.mettever%é erim? ,trodos zív ónahoR 

 
 

,tlálah sé tetél a mattál wenől!évrÖ 
,nebnelej !ávtih a gem wnutzdógof im wa~ 
,tlálat abknucra za larrotso zív sé lé° 

.mettet%evle mendjam tágáliv meme% A 
 
 

,ttotagotjof ,tlábod ,étteküs ,ttet ákkaV 
,neletdév matllá tto nebzív ózoropáZ 

,totaludrof selé wnójah ttet abáiH 
.neletgév óg+omog a teknim ttevebröQ 

  „Könnyű boldogulni a hajóval, 
    ha a szél a vállad fölött fütyül” 
         tengerész mondás 
 
 
 
 
Átlépés a XXI. Századba 
 
 
 
Amit elmesélek – szólt hajózók bölcse – 
Valahol megtörtént a tengeren velem, 
Ezüstös lett hajam, majdnem összetörte 
Testemet-lelkemet az átélt félelem. 
 
 
Megfeszül az izmom, ha végiggondolom, 
Árnyéktól nem félek, erős az idegem, 
Láttam vad szépséget: tenger az otthonom, 
Figyelj tehát szómra! halandó idegen. 
 
 
Derült volt az idő, hajtotta hajónkat, 
Fülbe muzsikálva, kedvezően szelem, 
Nem sejtette senki: bármi is adódhat, 
Olyan hirtelen tört ránk a veszedelem. 
 
 
Hevesebb lett a szél, gyorsan növekedett, 
Az áramlat sodort kint, a nyílt tengeren, 
Meghúztunk mi minden szükséges kötelet, 
Gondoltam, a hajót szélbe terelhetem. 
 
 
Orkánná alakult, és magával ragadt, 
Beborult az ég is lilára festetten, 
Az árboc kettétört és vitorlánk hasadt, 
Rohanó víz sodort, 'mire észrevettem. 
 
 
Örvénylőnek láttam a létet és halált, 
Csak mi fogództunk meg a hitvány jelenben, 
Szél és víz ostorral az arcunkba talált, 
A szemem világát majdnem elvesztettem. 
 
 
Vakká tett, süketté, dobált, fojtogatott, 
Záporozó vízben ott álltam védtelen, 
Hiába tett hajónk éles fordulatot, 
Körbevett minket a gomolygó végtelen. 
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,nátáh womálluh a tlagra! sálrotiv A 
,netteseebgéstéq ,natdapás wnutzogloD 

,náttál bmötalki% tludnile eb+ém tniM 
.menneb ttezekteleq sézré ótatzótrI 

 
 

,wnuttala lef wetleq womálluh sáirÓ 
,ne+ém ála wnutkub avnahuz nátuzA 

,wnutdalah ebgéstéq _ ablálah _ ebtelÉ 
.metzén evlüdé%le ,avdalef rám nebtiH 

 
 

,tátlov ótatzárpáq ,tégéspé% őtíjrŐ 
,metlétá tto nebzöq né rokka tima ,tzA 
xwáró nát "av wecrep :ődi neltetehréM 

.mettelef le watlúm tnékkérobubnappa° 
 
 

,esél!évrö zív a tto%tallah eri%%eM 
,nebségretsis dav a wnutnahor nesebeS 
,eb+ém a ,el tludúz wétjat sé bah réheF 

.mezré nebmetset a :melésem rokim? ,tsoM 
 
 

,wetri% a nesékpi' wetnűtlef wnüttőlE 
,!éf a nesemletjes ttötnöle teke+eM? 

,tetrésíq őlekiq lóbkujrís sevden tniM 
.néregnet wa!rá za iq wetdekleme "Ú 

 
 

,tságotta' ,tságroki' ,tségröbüd ,tsége%i° 
,wnélef lé% a ttozoh tregnetbah ótíviS 

,tárosgof ógo"ar ánti! lokop ahtniM 
.!émer a tto"ahle :molagzi őrtö"ví° 

 
 

,ttozmálluh sakllem tniM .ttel egév neletriH 
,nezív "an a péklej ,ár tlojah lo/áfdöQ 

togáliv !ávrávi% :pan a ,gév sé tedzeQ 
Xme%ih * "em bbávot +em? ,arknójah ttetíreT 

 
 
 

nabávah molá .1233334555567 ,tsepsiQ 
 
 
 

 
 
 
 
A vitorlás nyargalt a hullámok hátán, 
Dolgoztunk sápadtan, kétségbeesetten, 
Mint mélybe elindult sziklatömb láttán, 
Irtóztató érzés keletkezett bennem. 
 
 
Óriás hullámok keltek fel alattunk, 
Azután zuhanva buktunk alá mélyen, 
Életbe – halálba – kétségbe haladtunk, 
Hitben már feladva, elszédülve néztem. 
 
 
Őrjítő szépségét, kápráztató voltát, 
Azt, amit akkor én közben ott átéltem, 
Mérhetetlen idő: percek vagy tán órák? 
Szappanbuborékként múltak el felettem. 
 
 
Messzire hallatszott a víz örvénylése, 
Sebesen rohantunk a vad sistergésben, 
Fehér hab és tajték zúdult le, a mélybe, 
Most, 'mikor mesélem: a testemben érzem. 
 
 
Előttünk feltűntek csipkésen a szirtek, 
'Melyeket elöntött sejtelmesen a fény, 
Mint nedves sírjukból kikelő kísértet, 
Úgy emelkedtek ki az árnyak tengerén. 
 
 
Sziszegést, dübörgést, csikorgást, csattogást, 
Sivító habtengert hozott a szél felénk, 
Mintha pokol nyitná ragyogó fogsorát, 
Szívgyötrő izgalom: elhagyott a remény. 
 
 
Hirtelen vége lett. Mint mellkas hullámzott, 
Ködfátyol hajolt rá, jelkép a nagy vízen, 
Kezdet és vég, a nap: szivárvány világot 
Terített hajónkra, 'mely tovább megy — hiszem! 
 
 
 
Kispest, 1996. december 4. 
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 it%ejretté% gém !éf a nájnórt +omoQy 
 Yélöf gáliv óluso+ámohle za tia!rá% 
somoreJ akpalQ emoreJ 

 
 
 
 

ma+oftelÉ 
 
 
 

nárátlo aka%jé za pan a tsom zodlÁ 
,tege za avlokrub abtipráq söröv pé° 
,návrá tleq nebéví% wőhlef úromo% sÉ 
.tekekélme !ara ,asálkodlah ússaL 

 
 

,rádam a le luti' were" sotanáb tniM 
;naso%anap gém ló% akibmölöb a wa~ 

,rátah a gem wilet lasságorroq tdekeR 
.nahor absadán a ecértárab rokiM? 

 
 

nebéretőle gé sé zív ólognál A 
,lüklén sátíka%gem wannahus wepék!rÁ 
,neb!éf ita!okla za ,téklel nebzökiM 

.lügév ileheliq pan óráj tégév A 
 
 

,jé za rám tílezöq lekketpél nalatjaZ 
,notrap a tladlotéq ,lőbkődre romoq A 

_ +ém a ení% wen+em? _ egeres ezzű "oH 
.!okla za tto"ah ah ,togássogáliv A 

 
 

nobál naltatahtál wannahus lüklén gnaH 
,ttölöf dán ógnoljah sé zív ónabbo' A 

,nopál e tnednim djam avtíso+ámohlE 
.ttözrőgem timalav gém lőb!éf a +emA 

 
 

ó+of a lánmabál lésem tim? ,motagllaH 
,te%é!e iq dzeq men te+em? ,lórtlúmgér A 

óhob a ajlodúd ató vé reze woS 
.tekéger tnétrötgem ,tladő'löb iső zA 

 
 

,avtatzárpáq teme% si dloh a lojaheL 
,malláv ilelötá lavájraq sötsüzE 
aragus go+obmi nomálluh ógo'a~ 

.na"ál tsom ár lehel tokó' irévtset sÉ 

 „Komoly trónján a fény még szétterjeszti 
   szárnyait az elhomályosuló világ fölé” 
          Jerome Klapka Jeromos 
 
 
 
 
Életfolyam 
 
 
 
Áldoz most a nap az éjszaka oltárán 
Szép vörös kárpitba burkolva az eget, 
És szomorú felhők szívében kelt árván, 
Lassú haldoklása, arany emlékeket. 
 
 
Mint bánatos gyerek csitul el a madár, 
Csak a bölömbika szól még panaszosan; 
Rekedt korrogással telik meg a határ, 
'Mikor barátréce a nádasba rohan. 
 
 
A lángoló víz és ég előterében 
Árnyképek suhannak megszakítás nélkül, 
Miközben lelkét, az alkonyati fényben, 
A végét járó nap kileheli végül. 
 
 
Zajtalan léptekkel közelít már az éj, 
A komor erdőkből, kétoldalt a parton, 
Hogy űzze serege – 'melynek színe a mély – 
A világosságot, ha hagyott az alkony. 
 
 
Hang nélkül suhannak láthatatlan lábon 
A csobbanó víz és hajlongó nád fölött, 
Elhomályosítva majd mindent e lápon, 
Amely a fényből még valamit megőrzött. 
 
 
Hallgatom, 'mit mesél lábamnál a folyó 
A régmúltról, 'melyet nem kezd ki enyészet, 
Sok ezer év óta dúdolja a bohó 
Az ősi bölcsődalt, megtörtént regéket. 
 
 
Lehajol a hold is szemet kápráztatva, 
Ezüstös karjával átöleli vállam, 
Csacsogó hullámon imbolyog sugara 
És testvéri csókot lehel rá most lágyan. 
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,tnéknesépél si dnö' a el widek%erE 
,tal/áf ú%%oh iq tnob zéq naltatahtál "E 

,tnékórakat tíret argáliv a te+eM? 
.tahtál t!éfgalli' wa' me% a tá atjar sÉ 

 
 

,avgottus neletnü% ó+of gerö za "eM 
,wáf a wantagolób nátsul nájtrap téq sÉ 
,ahalav tnim ,bbe% tsom ,nebjé za lüpé%geM 

.gású%%ob tdaráf a lórácra winűtlE 
 
 

,er"e wizotláv wa' ,ahos wi%gerö meN 
,négnö" tagnir roksám ,óló%seké ahéN 
,etse za lálat már nabmokanó' rokiM? 

.tnéknődi _ nesetnem lótdnog a sé lótúB 
 
 

,wa!rá tnim ,mettellem wannarrus wáf savdO 
,+ámohléf semletjes tí"anlef teke+eM? 

,wagá za wenedrüf nabságo"ar tsüzE 
xllá loh ,iq :nebzív a takugam evzéngeM 

 
 

nökőzem etekef ,tzöq workob etekeF 
,wannalli' iardof ,ó+of a gö+öpmöH 

nökkörö-ékkörö nabágá%ro jé zA 
.wantatzib ,wennezü ,wangottus avlomroM 

 
 

,netér a wizótjú! gésetekef somlÁ 
,takosárútdnokav a dnim ajrakateB 

,neppé wan"ore%%ö ,wenzedeppüs we+eM? 
.takotnah !i'iq a zív a assom ?"ohA 

 
 

,nebjé za inllágem Xinllágem anlov óJ 
,takoktit igér a inselgem ,inrávgeM 
,nebé za tnim +ema ,tsegésűh neltűh A 

.takokó' inatláv nebtétöskav enneb S 
 
 
 

nabávah terégí .11233334555567 ,a'araregÉ 
 
 
 

 
 
 
 
Ereszkedik le a csönd is lépésenként, 
Egy láthatatlan kéz bont ki hosszú fátylat, 
'Melyet a világra terít takaróként, 
És rajta át a szem csak csillagfényt láthat. 
 
 
Megy az öreg folyó szüntelen suttogva, 
És két partján lustán bólogatnak a fák, 
Megszépül az éjben, most szebb, mint valaha, 
Eltűnik arcáról a fáradt bosszúság. 
 
 
Nem öregszik soha, csak változik egyre, 
Néha ékesszóló, máskor ringat gyöngén, 
'Mikor csónakomban rám talál az este, 
Bútól és a gondtól mentesen – időnként. 
  
 
Odvas fák surrannak mellettem, mint árnyak, 
'Melyeket felnagyít sejtelmes félhomály, 
Ezüst ragyogásban fürdenek az ágak, 
Megnézve magukat a vízben: ki, hol áll? 
 
 
Fekete bokrok közt, fekete mezőkön 
Hömpölyög a folyó, fodrai csillannak, 
Az éj országában örökké-örökkön 
Mormolva suttognak, üzennek, biztatnak. 
 
 
Álmos feketeség nyújtózik a réten, 
Betakarja mind a vakondtúrásokat, 
'Melyek süppedeznek, összerogynak éppen, 
Ahogy' mossa a víz a kicsiny hantokat. 
 
 
Jó volna megállni! megállni az éjben, 
Megvárni, meglesni a régi titkokat, 
A hűtlen hűségest, amely mint az ében, 
S benne vaksötétben váltani csókokat. 
 
 
 
Égeraracsa, 1997. május 1. 
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 ,negé za gellefsá%aq ,gellef!áráBy 
 Ynetéh a neze dsálgem %el őse wos 
aluger it%arap 

 
 
 
 

wétájőhleF 
 
 
 

,nebőgevel a nav aráP 
;őnlef avdópa'iq 

,even a döq :nav lezöq aH 
.őhlef :"ú ,lovát ah 

 
 
 

,wense nassal wék'eppe' A 
;wangoloráp nebzöq 

si ajkala wőhlef a "Í 
.tahzotláv néde!!öq 

 
 
 

gebel őhleflo/áf moniF 
;nevén °UTÁRT°ORRIC 

tokla lüröq dloH a sé paN 
.negé za tűrű"!éf 

 
 
 

,nabsagam a őhlef+eheP 
;wan- °URRIC wájvíh tze 

,wentev si men takoké!rÁ 
.wanllá lőbkűtgéj sé 

 
 
 

réhef °ULUMUKORRIC A 
;ga+obmog "av 'amap 

,w- őhlef!áráb tnim ,negé zA 
.wantokla takoros 

 
 
 

,°ULUMUQ a őhlef+omoG 
;ré men arsagam ed 

,wéksetétös wujla amiS 
.réhef wüjetet a 

 

          „Bárányfelleg, kaszásfelleg az égen, 
            sok eső lesz meglásd ezen a héten” 
               paraszti regula 
 
 
 
 
Felhőjáték 
 
 
 
 Pára van a levegőben, 
 kicsapódva felnő; 
 Ha közel van: köd a neve, 
 ha távol, úgy: felhő. 
 
 
 
A cseppecskék lassan esnek, 
közben párolognak; 
Így a felhők alakja is 
könnyedén változhat. 
 
 
 
Finom fátyolfelhő lebeg 
CIRROSZTRÁTUSZ néven; 
Nap és a Hold körül alkot 
fénygyűrűt az égen. 
 
 
 
Pehelyfelhő a magasban, 
ezt hívják CIRRUSZ -nak; 
Árnyékokat nem is vetnek, 
és jégtűkből állnak. 
 
 
 
A CIRROKUMULUSZ fehér 
pamacs vagy gombolyag; 
Az égen, mint  bárányfelhő -k, 
sorokat alkotnak. 
 
 
 
Gomolyfelhő a KUMULUSZ, 
de magasra nem ér; 
Sima aljuk sötéteskék, 
a tetejük fehér. 
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,nelét nav °ULUMUKOTÁRT° 
;ajtlof tétös a wos 

őhlef+omog segetér tniM 
.ajrakat tege za 

 
 

,°UTÁRT° a %el őhlefgetéR 
;gelőf nátu wőse 

,döq a tnim ,llá% na!o'alA 
.gemöt óráj nasro" 

 
 

,gatsav negi °UTÁRT°OBMIN 
;atjar tá zűt mes paN 

%év tnéq- őhlefgetérősE 
.ajla abkí'őse 

 
 

,őhlefőse za °UBMIN A 
;ravaq tjab ahén +em? 

,nöj leggéj ah ,nesönölüQ 
.rataviz a rötiq s 

 
 

n- őhlefgetegröf sorahiV 
,tege tísah málliv 

nevén °ULUMUKOBMIN sÉ 
.dere abknumo! a 

 
 

,lé% ógottus ,tamrah őgzeR 
;negé őhlef!áráb 

ttezerekö" ebéklel A 
.negér wanra"am a 

 
 
 

nabávah sádlá .1111233334555567 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
SZTRÁTOKUMULUSZ van télen, 
sok a sötét foltja; 
Mint réteges gomolyfelhő 
az eget takarja. 
 
 
Rétegfelhő lesz a SZTRÁTUSZ, 
esők után főleg; 
Alacsonyan száll, mint a köd, 
gyorsan járó tömeg. 
 
 
NIMBOSZTRÁTUSZ igen vastag, 
Nap sem tűz át rajta; 
Esőrétegfelhő -ként vész 
esőcsíkba alja. 
 
 
A NIMBUSZ az esőfelhő, 
'mely néha bajt kavar; 
Különösen, ha jéggel jön, 
s kitör a zivatar. 
 
 
Viharos förgetegfelhő -n 
villám hasít eget, 
És NIMBOKUMULUSZ néven 
a nyomunkba ered. 
 
 
Rezgő harmat, suttogó szél, 
bárányfelhő égen; 
A lelkébe gyökerezett 
a magyarnak régen. 
 
 
 
Égeraracsa, 1999. július 23. 
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 azzára"amgem tegésűdnerbbőslef A 
 sádoklodnog a sé jmo%sádut a 

 
 
 
 

lánót a wotalodnoG 
 
 
 

lével ózotlávgem nokáf samlatah A 
,arót etekef a ála lluh evgeziz 

levődi ógallab gáliv tluménle zA 
.abólavékkörö za tsom davloeleb 

 
,teví% a gem itje =árav sete%émreT 

;nokobmod a tá gáv sé gora!aq túdlöf 
,őgevel lozrob men ,tti 'nis tallavuflé° 

.nogatavreh pan a go"ar nezív gém má 
 

,abó//i% a tsejef wákéb a wanlárgU 
;ajtápal őzeve za zúh tokéda%u 

,pan a t%ő za izén lattanáb segés+éM 
.artáh ajrodosle nasamladaid +em? 

 
,wennednim tnim ,egév ,%el egév :molodnoG 

:etse za méle zoh takomlá neltetset 
,woságottus őljes ,wekélme ttet%evlE 

.evzeve nabpa%i _ matdo+abageleb 
 

,ajdaa%%iv arjú sé le le! t!éf ót A 
;wendelé ,wenrötgem wezüt a néní%lef 

,si sám nát ,zana"u nabtanallip nedniM 
.wentelövűb trávmen ajúnat wetehel s 

 
,dloh a wijúbőle ,gnel őgevel sövűH 

;némerep a gnozrob :tláv rökützív sedne' 
:lőtémelle% !éf a si welél a lüd=eP 
.!émer s ólav a men ,tímá% talodnog a 

 
,tedne' a intagllah ,tnaltatahtál intáL 

Xlleq men rám bböt lénne * tneletgév inzeré 
,enneb tehel intál ,tétös a tígáliV 

.lemmelere% ,lallad meví% a wiletgem s 
 
 
 

nabávah molá .711 ,tsepsiQ 
 
 
 

          A felsőbbrendűséget megmagyarázza 
          a tudásszomj és a gondolkodás 
 
 
 
 
Gondolatok a tónál 
 
 
 
A hatalmas fákon megváltozó levél 
zizegve hull alá a fekete tóra, 
Az elnémult világ ballagó idővel 
beleolvad most az örökkévalóba. 
 
Természetes varázs ejti meg a szívet, 
földút kanyarog és vág át a dombokon; 
Szélfuvallat sincs itt, nem borzol levegő, 
ám még vízen ragyog a nap hervatagon. 
 
Ugrálnak a békák fejest a szittyóba, 
uszadékot húz az evező lapátja; 
Mélységes bánattal nézi az őszt a nap, 
'mely diadalmasan elsodorja hátra. 
 
Gondolom: vége lesz, vége, mint mindennek, 
testetlen álmokat hoz elém az este: 
Elvesztett emlékek, sejlő suttogások, 
belegabalyodtam – iszapban evezve. 
 
A tó fényt nyel el és újra visszaadja, 
felszínén a tüzek megtörnek, élednek; 
Minden pillanatban ugyanaz, tán más is, 
s lehetek tanúja nemvárt bűvöletnek. 
 
Hűvös levegő leng, előbújik a hold, 
csendes víztükör vált: borzong a peremén; 
Pezsdül a lélek is a fény szellemétől: 
a gondolat számít, nem a való s remény. 
 
Látni láthatatlant, hallgatni a csendet, 
érezni végtelent —  ennél több már nem kell! 
Világít a sötét, látni lehet benne, 
s megtelik a szívem dallal, szerelemmel. 
 
 
 
Kispest, 2000. december 9. 
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 a wüzzeré wanrávis ,wenserü si aM 
 zív a előleb wiz!áih ah ,taját 

 
 

rú za zív a lohA 
(sáríel sonálatlá) 

 1 
 
 

amrof"e men ,sám ttünedniM 
.amladorib wenzív a "an 

:gala% ttusám ,rödög lohéN 
.watap "av ré ,ma+of ,ó+of 

 
, ?lű" zívőse nebi!rödöG 

.lü%éq ak%ú' négej nelét 
,e+ehődrüf wábil norá˘ 

.enneb widrüf rot%ápabil s 
 

,gitse ?%ége wanlokcibuL 
wi%kefel pan a rokima 

e%%em lejjé wizgnah nennI 
.e!esrevgnah wógacaq a 

 
,rú"an a ő lohsám tnigeM 
.rú" toga"a nétnem ajtrap 
:geresrőtset irésíklE 

weregé sé wáfrá! ,wezüf 
 

nekelé% a evdek%epreT 
,neblé% lokób ődre sadán 

,a!ágozub anrab s !ékéˇ 
.avllágrás womri%őn etzöq 

 
wenlüretle néké!röq A 

.wetér súd ,pé% tlet laggáriv 
ado-edi gebil nélbÖ 
.a=órrédnüt réhefóh a 

 
:wenlű"e%%ö nélevel "aN 
.wenzeréktüs wo"narav a 

wőtökati% wéq etteleF 
.wőremkav a ,wantagzákic 

 
,zűf ttoljahgem nabra!aq A 

.zűt evrű%gem pan a nártás 
,walah tsüze wannalli' tneB 

.wanzorúcnah wá'akdav a s 
 
 

nabávah a!adlöf .1711 ,a'araregÉ 

     Ma is üresnek, sivárnak érezzük a 
     tájat, ha hiányzik belőle a víz 
 
 
Ahol a víz az úr 
(általános leírás) 
           1 
 
 
Mindenütt más, nem egyforma 
nagy a víznek birodalma. 
Néhol gödör, másutt szalag: 
folyó, folyam, ér vagy patak. 
 
Gödörnyiben esővíz gyűl' , 
télen jegén csúszka készül. 
Nyáron libák fürdőhelye, 
s libapásztor fürdik benne. 
 
Lubickolnak egész' estig, 
amikor a nap lefekszik 
Innen hangzik éjjel messze 
a kacagók hangversenye. 
 
Megint máshol ő a nagyúr, 
partja mentén agyagot gyúr. 
Elkíséri testőrsereg: 
füzek, nyárfák és égerek 
 
Terpeszkedve a széleken 
nádas erdő bókol szélben, 
Gyékény s barna buzogánya, 
közte nőszirmok sárgállva. 
 
A környékén elterülnek 
virággal telt szép, dús rétek. 
Öblén libeg ide-oda 
a hófehér tündérrózsa. 
 
Nagy levelén összegyűlnek: 
a varangyok sütkéreznek. 
Felette kék szitakötők 
cikázgatnak, a vakmerők. 
 
A kanyarban meghajlott fűz, 
sátrán a nap megszűrve tűz. 
Bent csillannak ezüst halak, 
s a vadkacsák hancúroznak. 
 
 
Égeraracsa, 2001. szeptember 9. 
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 ,wansohroh tsásomzív soka%ődi zA 
 ,tíllá% tegetegrög wos ah ,wanó%a 
 wizeven wanádrot ,wankatapdav 

rú za zív a lohA 
(etez!évön weziv sé wotrap a) 

 11 
 

űre%"e za lé ne!ére° 
.űf eléfkos levéjeslüq 

akélálpát wniatallÁ 
.nabgáliv"an a ttünednim 

 
neblezökzív ,nökőlegeL 
.nebbe%gel a wő wanluriv 
el ajgáv re%téq rebme zA 

.etnevé tévüf wetér a 
 

,avtjah tará% ,dejret lőrőT 
;abkokébmo= amrof sorkob 

:avot wan%úq si ttala dlöf S 
.avtíkala tege!ő%pe" 

 
,ejrep s códav ze :wujtahtáL 

etzöq ,rocnic sé ni'ómoq 
,ti=ápte'e ,ríbe sómo~ 

.tiák%álaq nappit réhef s 
 

ríble lój si te+eh sevdeN 
,ríha+óg irá'om siq a 

,a+á= tti nav lüvíq atjaR 
.ajátjaf wos wanákrálgob s 

 
,nav eléfkos si rá! ,si zűF 
.nabros wanllá notrapó+of 
, -ónofrásoq s zűf-egörö~ 

.óljah na"ál wugá !okév 
 

,rá%amla% ará% dán A 
.llá nebzív narka" evöt 

,"afeb zív a rokim? ,neléT 
."an ne+imráb ,wájloratel 

 
,se"ü %el men ődeketöQ 

.sereq tómo' nákáq tti ah 
,anokor a !éké" sé sáS 

.ahomgezőt lé nabpálső s 
 

:eké wavat s wó+of ússaL 
,egésréhef a=órrédnüt 

ne%érem "an gnir nomálluH 
.nebzív +ékes ,nétnem trap a 

 
,lé ttala zív wrafól s ráníH 

.lé% a tagzom té'nelakéb s 
gebel-gebil noká+o'oP 

.geres ta%om-lá!akéb a 
 

nabávah a!adlöf .1711 ,a'araregÉ 

               Az időszakos vízmosást horhosnak, 
               aszónak, ha sok görgeteget szállít, 
               vadpataknak, tordának nevezik 
Ahol a víz az úr 
(a partok és vizek növényzete) 
            2 
 
Szerényen él az egyszerű 
külsejével sokféle fű. 
Állataink tápláléka 
mindenütt a nagyvilágban. 
 
Legelőkön, vízközelben 
virulnak ők a legszebben. 
Az ember kétszer vágja le 
a rétek füvét évente. 
 
Tőről terjed, szárat hajtva, 
bokros forma zsombékokba; 
S föld alatt is kúsznak tova: 
gyepszőnyeget alakítva. 
 
Láthatjuk: ez vadóc s perje, 
komócsin és cincor, közte 
Csomós ebír, ecsetpázsit, 
s fehér tippan kalászkáit. 
 
Nedves helyet is jól elbír 
a kis mocsári gólyahír, 
Rajta kívül van itt zsálya, 
s boglárkának sok fajtája. 
 
Fűz is, nyár is sokféle van, 
folyóparton állnak sorban. 
Csöröge-fűz s kosárfonó- , 
vékony águk lágyan hajló. 
 
A nád szára szalmaszár, 
töve gyakran vízben áll. 
Télen, 'mikor a víz befagy, 
letarolják, bármilyen nagy. 
 
Kötekedő nem lesz ügyes, 
ha itt kákán csomót keres. 
Sás és gyékény a rokona, 
s őslápban él tőzegmoha. 
 
Lassú folyók s tavak éke: 
tündérrózsa fehérsége, 
Hullámon ring nagy merészen 
a part mentén, sekély vízben. 
 
Hínár s lófark víz alatt él, 
s békalencsét mozgat a szél. 
Pocsolyákon libeg-lebeg 
a békanyál-moszat sereg. 
 
Égeraracsa, 2001. szeptember 11. 
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ebi'izív ttőnlef men wú/izív A 
 
 
 

rú za zív a lohA 
(lüröq weziv a wotallá) 

 111 
 
 
 

a+óg réhef a srát sevdeQ 
.atógér rám wanra"am a 

,nosagátúq ,nozáh lek%éF 
no"an mepén si itere% 

 
 

:nav a/ráh siq névöt ajjU 
.nabpa%i za le de++üs men 

_ lad alán ze _ si lepeleQ 
lavájáváq téq wenérő' 

 
 

,anoh cibíb tér ső!eziV 
.atibób a nav nájókrat 

,nahuz ,llá% ,tuf avdomarI 
.naso%anap ahén tláiq s 

 
 

nélé% wavat sé wara'oM 
.még ekrü% a lozág nebzív 
,allot%íd a nájbúb ejeF 

.ajtatgotta' térő' s ge'er 
 
 

allot ttol%of ga'ók"an A 
.ajtírob neűre%ekpi' 

,de!!öq etpör ,ú'raq etseT 
.te+eh sereq evnebbillef s 

 
 

,még salanaq a réhefóH 
.néjef artáh wilú! wötsü 

,nebzív +ékes sereq ,soktuF 
.ejőzmellej gnahkorot +ém 

 
 

,má ú'raq si ecérsékőT 
.ná'aq míh a Ywallotré'ágy 

,lüper nasro" ,gopáh ,wikuB 
.rű% levérő' tokélálpát s 

 

        A vízityúk nem felnőtt vízicsibe 
 
 
 
Ahol a víz az úr 
(állatok a vizek körül) 
            3 
 
 
 
Kedves társ a fehér gólya 
a magyarnak már régóta. 
Fészkel házon, kútágason, 
szereti is népem nagyon 
 
 
Ujja tövén kis hártya van: 
nem süllyed el az iszapban. 
Kelepel is – ez nála dal – 
csőrének két kávájával 
 
 
Vizenyős rét bíbic hona, 
tarkóján van a bóbita. 
Iramodva fut, száll, zuhan, 
s kiált néha panaszosan. 
 
 
Mocsarak és tavak szélén 
vízben gázol a szürke gém. 
Feje búbján a dísztolla, 
recseg s csőrét csattogtatja. 
 
 
A nagykócsag foszlott tolla 
csipkeszerűen borítja.  
Teste karcsú, röpte könnyed, 
s fellibbenve keres helyet. 
 
 
Hófehér a kanalas gém, 
üstök nyúlik hátra fején. 
Futkos, keres sekély vízben, 
mély torokhang jellemzője. 
 
 
Tőkésréce is karcsú ám, 
„gácsértollak” a hím kacsán. 
Bukik, hápog, gyorsan repül, 
s táplálékot csőrével szűr. 
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,ajókal ót wö'öv sobúB 
.atibóbllot sőtteq néjef 

,lóbkalá%dán _ jatut ek%éF 
.ló% avgorroq ,ne+ém ajgnah s 

 
+árisaknad űtpörű!!öQ 

.ráj erkedlöf a roksátná% 
,iroka" s ,lé nebkepeleT 

.iegédnev wadih nelét 
 

ttellem wó+of űzivat%iT 
.tere% in%ú trem ,lé ardiv 
,tá lotah men zív a nérő° 

.tágam ajtrat lallah tnékőf 
 

,akébsőnket irá'om naV 
.atjar lécnáp s ,tset se+ekkip 

,wi%la nelét ,ózodagaR 
.widoropa% lassájot sé 

 
:ne'nin abál ,wi%ú' nosaH 
.nebűf ge%i% ólkis izív 

,ajgár men gem tákélálpáT 
.abáladlo trap war tsájot s 

 
,akraf ne'nin sé ,űtlétéQ 

.akébek'eq útáhdlöz a 
,lakkoga+óhgnah si gekerB 

. Ylahibey za ajákóif 
 

:anokor lé nödlöflA zA 
.akéb ógacaq bbo"an a 
,akébósá s akéb ipeˇ 

.ajókalső wédiv"eh a 
 

-so"narav lé lüvíq wutjaR 
.sognah +ema , -irá'om sé 

ajaratrőb nav wenétőG 
.akrafó%ú ttotípal sé 

 
 
 

nabávah a!adlöf .1711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 

 
 
 
 
Búbos vöcsök tó lakója, 
fején kettős tollbóbita. 
Fészke tutaj – nádszálakból, 
s hangja mélyen, korrogva szól. 
 
Könnyűröptű dankasirály 
szántáskor a földekre jár. 
Telepekben él, s gyakori, 
télen hidak vendégei. 
 
Tisztavizű folyók mellett 
vidra él, mert úszni szeret. 
Szőrén a víz nem hatol át, 
főként hallal tartja magát. 
 
Van mocsári teknősbéka, 
pikkelyes test, s páncél rajta. 
Ragadozó, télen alszik, 
és tojással szaporodik. 
 
Hason csúszik, lába nincsen: 
vízi sikló sziszeg fűben. 
Táplálékát meg nem rágja, 
s tojást rak part oldalába. 
 
Kétéltű, és nincsen farka, 
a zöldhátú kecskebéka. 
Brekeg is hanghólyagokkal, 
fiókája az „ebihal” . 
 
Az Alföldön él rokona: 
a nagyobb kacagó béka. 
Gyepi béka s ásóbéka, 
a hegyvidék őslakója. 
 
Rajtuk kívül él varangyos- 
és mocsári- , amely hangos. 
Gőtének van bőrtaraja 
és lapított úszófarka. 
 
 
 
Égeraracsa, 2001. szeptember 13. 
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 tnékno%ágroh lah A 
 tnelej tsám sé tsám 

 
 
 
 

rú za zív a lohA 
(wotallá őlé nebzív) 

 1111 
 
 
 

ataklatset wnialah A 
.amrofósro sopal tladlo 

,/nop a wützöq bbiroka”geL 
.t!o%u sá/ráh intál atjar 

 
 
 
 

:lah ibböt a tnim ,wizgeléL 
.lavú/lopoq ,levődüt men 

,widekelzöq lavió%Ú 
.gila rábah ,llah s na"u tál 

 
 
 
 

,sátiv si men ,war tárki woS 
.sáví za ze :ár wujdnom tza 

,aropa% sé ővenedniM 
.amén rábmá ,űtlé ú%%oh 

 
 
 
 

asúh űzí bbőnűtikgeL 
.nabnotalaB nav wenknőllüs 

,őnlef erim s ,ózodagaR 
.ő %el sagof sóliq zít-clo! 

 
 
 
 

,a'rah a wnulah bbo"angeL 
.a%%oh le ré tretém moráh 

,nelet+ekkip ,%apu' etseT 
.neb+ém a ,nnel sel ar!ámká= 

 
 
 

     A hal horgászonként 
     mást és mást jelent 
 
 
 
 
Ahol a víz az úr 
(vízben élő állatok) 
          4 
 
 
 
A halaink testalkata 
oldalt lapos orsóforma. 
Leggyakoribb köztük a ponty, 
rajta látni hártyás uszonyt. 
 
 
 
 
Lélegzik, mint a többi hal: 
nem tüdővel, kopoltyúval. 
Úszóival közlekedik, 
lát ugyan s hall, habár alig. 
 
 
 
 
Sok ikrát rak, nem is vitás, 
azt mondjuk rá: ez az ívás. 
Mindenevő és szapora, 
hosszú éltű, ámbár néma. 
 
 
 
 
Legkitűnőbb ízű húsa 
süllőnknek van Balatonban. 
Ragadozó, s mire felnő, 
nyolc-tíz kilós fogas lesz ő. 
 
 
 
 
Legnagyobb halunk a harcsa,  
három métert ér el hossza. 
Teste csupasz, pikkelytelen, 
zsákmányra les lenn, a mélyben. 
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nebéziv ssirf watap i"eH 
.nese//ep lé gnárt%ip egrüf 

:daka náktir wa' argoroH 
.talat%apat a ré takos 

 
 

,óhom wnáku' úgofselÉ 
.ózodagar neltetehlet 

,gem őn ar"an retém léfsáM 
.gemöt űní% sotazotláv 

 
 

,ege'eq a wnulah socroP 
.etset ú%%oh s nav arro tlú! 
,sáklá! erőb ,'nin e+ekkiP 
.sá+ofzív sro" e+ehókal 

 
 

,abál ráp tö nav nárotjeF 
.ajgavol solécnáp wnüziv s 

,wájbodel si tze lesséldeV 
.wár ima+of :wüven a sé 

 
 

,izívsedé wnól"aq ivaT 
.izemledév jéh téq tétset 

,neseipén YőnketakéBy 
.nekénefzív lák%ú' labbál s 

 
 

atjaf -rodnáv sé -őtsef naV 
.abpa%i za avdórúfeb 
agi'ré!át sé -irá'oM 

.nav ejedüt ed ,lé nebzív 
 
 

,atjar wűrű" s ,űtset sopaL 
.acóip a tallá za ze 

:wagof órpa ,gnoroq óví° 
.wasamlakla arsáví%rév 

 
 
 

nabávah a!adlöf .1711 ,a'araregÉ 
 
 
 

 
 
 
 
Hegyi patak friss vizében 
fürge pisztráng él pettyesen. 
Horogra csak ritkán akad: 
sokat ér a tapasztalat. 
 
 
Élesfogú csukánk mohó, 
telhetetlen ragadozó. 
Másfél méter nagyra nő meg, 
változatos színű tömeg. 
 
 
Porcos halunk a kecsege, 
nyúlt orra van s hosszú teste. 
Pikkelye nincs, bőre nyálkás, 
lakóhelye gyors vízfolyás. 
 
 
Fejtorán van öt pár lába, 
s vizünk páncélos lovagja. 
Vedléssel ezt is ledobják, 
és a nevük: folyami rák. 
 
 
Tavi kagylónk édesvízi, 
testét két héj védelmezi. 
„Békateknő” népiesen, 
s lábbal csúszkál vízfenéken. 
 
 
Van festő- és vándor- fajta 
befúródva az iszapba. 
Mocsári- és tányércsiga 
vízben él, de tüdeje van. 
 
 
Lapos testű, s gyűrűk rajta, 
ez az állat a pióca. 
Szívó korong, apró fogak: 
vérszívásra alkalmasak. 
 
 
 
Égeraracsa, 2001. szeptember 15. 
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 wojafravor őzöbnölüq A 
 nav lüröq óillim"e amá% 

 
 
 
 

rú za zív a lohA 
(woravor izív) 

 2 
 
 
 

,go!ú% solad a ú!rá%téQ 
.wodnu za llá% evtegzer tza 

,erzív a war tétep ,ví% tréV 
.even a Ycakuq zívősey s 

 
:semelleq men asárú% A 

.semlede%ev sé samladjáf 
atazotláv -sáirálaM 

.ajtlo wnéleb tégésgeteb 
 

,rágobkí' sé robi' nebzíV 
.rám wutjar !rá% a seledef 

,ózodagar wujdómtelÉ 
.óhom "útni% wujáclá sé 

 
te"el ?%ádav őtökati° 

.ttelef weziv la!!rá% ráp téq 
,ne'nin ajbáb ,sécer a!rá° 

.tnednim gem tál lemme% bmögléf s 
 

,we%éréq a ,ianokoR 
.gem wennelej nesegemöt 

,ajaf wi"e gáriva%iT 
.aró !áhén etelé sé 

 
:wüjtehremsi lórjá% órú° 

.wüven a aksolop izív 
avot wi%ú' nörküt sedne~ 
.akránlom sro" ,űre%kóp a 

 
anrabsekéq ót irokaˇ 

.ajáksolop ó%únotáh 
:óiproks izív a lé ttI 

.ózodagar úbál sómjaq 
 
 
 

nabávah a!adlöf .1711 ,a'araregÉ 
 

          A különböző rovarfajok száma 
          egymillió körül van 
 
 
 
 
Ahol a víz az úr 
(vízi rovarok) 
         5 
 
 
 
Kétszárnyú a dalos szúnyog, 
azt rezgetve száll az undok. 
Vért szív, petét rak a vízre, 
s „esővíz kukac” a neve. 
 
A szúrása nem kellemes: 
fájdalmas és veszedelmes. 
Maláriás- változata 
betegségét belénk oltja. 
 
Vízben csibor és csíkbogár, 
fedeles a szárny rajtuk már. 
Életmódjuk ragadozó, 
és álcájuk szintúgy mohó. 
 
Szitakötő vadász' legyet 
két pár szárnnyal vizek felett. 
Szárnya recés, bábja nincsen, 
s félgömb szemmel lát meg mindent. 
 
Rokonai, a kérészek, 
tömegesen jelennek meg. 
Tiszavirág egyik faja, 
és élete néhány óra. 
 
Szúró szájról ismerhetjük: 
vízi poloska a nevük. 
Csendes tükrön csúszik tova 
a pókszerű, gyors molnárka. 
 
Gyakori tó kékesbarna 
hátonúszó poloskája. 
Itt él a vízi skorpió: 
kajmós lábú ragadozó. 
 
 
 
Égeraracsa, 2001. szeptember 17. 
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 wesélüpelet bbisőgel A 
 wetlüpé éllem weziv a 

 
 
 
 

rú za zív a lohA 
(rebme za sé gáliv izív) 

 12 
 
 
 

ttellem weziv rebmeső zA 
.ttetehel ah ,tá!at ttötü 
,ttoti! tatu sé tő etdéV 

.ttozokláníq !ámká= enneb s 
 

,sa!rá% izív ,!évön nájtraP 
.samlakla arsálán%ahlef 

,negér _ rokka _ tlé "ú trézE 
.nebzív a lah na"oha tnim 

 
,erebme am a lé tnéksáM 

.enneb wa' tál tatu izív 
,!ámollálah a tluktirgeM 

.náros wevé ttel ótsalah 
 

:tehel sotnof lah a e%reP 
.teknim láglo% tnékkélálpát 

,wedlöfótná% né+eh sadáN 
.wetzötlökle wotallá za s 

 
,!él i!reze ,pál inadjaH 

.né+eh a am gnir dlöfazúb 
,nelteiq ?+o ját a gideP 

.me% a teziv enneb tál men ah 
 

,ajáb tahiq eréké!röQ 
.aságloráp tíh!e t+á%a 

,tsétehlégem tjú! wen!évöN 
Xtréze wujvó ,táh wüssere% 

 
,wilúm men le ,ő résíklE 
.giósropoq a lőtő'löb 

,rúh a ttegnez lórgáliv "E 
.rú za zív a loha ,lórra 

 
 
 

nabávah a!adlöf .1711 ,a'araregÉ 
 

            A legősibb települések 
            a vizek mellé épültek 
 
 
 
 
Ahol a víz az úr 
(vízi világ és az ember) 
            6 
 
 
 
Az ősember vizek mellett 
ütött tanyát, ha lehetett. 
Védte őt és utat nyitott, 
s benne zsákmány kínálkozott. 
 
Partján növény, vízi szárnyas, 
felhasználásra alkalmas. 
Ezért úgy élt – akkor – régen, 
mint ahogyan hal a vízben. 
 
Másként él a ma embere, 
vízi utat lát csak benne. 
Megritkult a halállomány, 
halastó lett évek során. 
 
Persze a hal fontos lehet: 
táplálékként szolgál minket. 
Nádas helyén szántóföldek, 
s az állatok elköltöztek. 
 
Hajdani láp, ezernyi lény, 
búzaföld ring ma a helyén. 
Pedig a táj oly' kietlen, 
ha nem lát benne vizet a szem. 
 
Környékére kihat bája, 
aszályt enyhít párolgása. 
Növénynek nyújt megélhetést, 
szeressük hát, óvjuk ezért! 
 
Elkísér ő, el nem múlik, 
bölcsőtől a koporsóig. 
Egy világról zengett a húr, 
arról, ahol a víz az úr. 
 
 
 
Égeraracsa, 2001. szeptember 19. 
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 ,rá'omső naltaráp nödlöf e%%eM 
 ráva%%iv nannohnednim ,"av lohráb 

 
 
 
 

tazárpáq inotalab-siQ 
 
 
 

,wara'om ,wosadán sotazkotit A 
.wan"ofle tnéknassal _ wopál ,weké+meS 

,'niq neltetehlü'eblef e tte%evlE 
.'nin rám sé ,tlov pé% ima ,ráq trénedniM 

,bbesedé%ebgel a nabsás a őlle° 
:pere% a ttot%oiq wenie%éneZ 

 
,neggeg sé gogág dúldaV 
.nebzöq ló% //üfsas%álaH 

,lohárq ahén ga'óq A 
.lozág nebzív giásaH 

.llá ?"oha ,mégcop nekkerQ 
,lá'iráq ógiridáN 

,nebűrűs lekkirq adoG 
.ne//ip si ebi'izíV 
tá ajgúb si evgömmÜ 
.tálad%án akibmölöB 

 
tneb ektiselümelüF 
.gnez avzárútaroloQ 

,netdeker ló% si altaB 
.nebgél a ó'kab lokkavQ 

ótahllah s ,tnecreq őkre° 
.óknilit ótláiklé° 

,avgoráq gorraq ókuB 
.a'rá% a nájgnah gorrug S 

,nekker' aknola% a ,ttO 
.neketér sógo'ot A 

 
,!ávogni za tjer tatu naltatahráJ 

.názagi tehel mesos inremsigeM 
,edi lleq űklel ge%ér ,űme% sajmo° 

.ebéví% a eb lotah lattadámi iQ? 
,rávado tnékógnojar se+édevne° 

.rá! a lelötá ,lemmelere% ,nórrof S 
 
 
 

nabávah molá .11711 ,a'araregÉ 
 
 

          Messze földön páratlan ősmocsár, 
          bárhol vagy, mindenhonnan visszavár 
 
 
 
 
Kis-balatoni káprázat 
 
 
 
A titokzatos nádasok, mocsarak, 
Semlyékek, lápok – lassanként elfogynak. 
Elveszett e felbecsülhetetlen kincs, 
Mindenért kár, ami szép volt, és már nincs. 
Szellő a sásban a legbeszédesebb, 
Zenészeinek kiosztott a szerep: 
 
Vadlúd gágog és geggen, 
Halászsasfütty szól közben. 
A kócsag néha kráhol, 
Hasáig vízben gázol. 
Krekken pocgém, ahogy' áll. 
Nádirigó káricsál, 
Goda krikkel sűrűben, 
Vízicsibe is pittyen. 
Ümmögve is búgja át 
Bölömbika nászdalát. 
 
Fülemülesitke bent 
Koloratúrázva zeng. 
Batla is szól rekedten, 
Kvakkol bakcsó a légben. 
Szerkő kercent, s hallható 
Szélkiáltó tilinkó. 
Bukó karrog károgva, 
S gurrog hangján a szárcsa. 
Ott, a szalonka csrekken, 
A tocsogós réteken. 
 
Járhatatlan utat rejt az ingovány, 
Megismerni sosem lehet igazán. 
Szomjas szemű, részeg lelkű kell ide, 
'Ki imádattal hatol be a szívébe. 
Szenvedélyes rajongóként odavár, 
S forrón, szerelemmel, átölel a nyár. 
 
 
 
Égeraracsa, 2002. december 19. 
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