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Ami körülvesz 
 

%evlüröq imA 



 ttedezehen meleléf sotatíhÁy 
 Ymatráj wuttala "oh ,már 
i!odráG 

 
 
 
 

alad wáf A 
 
 
 

,bmol a gosuS 
;enez "ál a ze soktit 

avllah te+eM? 
.enetré ahtnim ikráb 

 
,nalatmallaD 

;tza izré welél a wa' 
nabga!a za S 

.t%agiv tjú! wenőlget%ev 
 

:af a lüdzeR 
;norava za ze ami 

táságosuS 
.motagllah evlüdnergem 

 
 
 

nabávah netsipan .112711 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          „Áhítatos félelem nehezedett 
            rám, hogy alattuk jártam” 
            Gárdonyi 
 
 
 
 
A fák dala 
 
 
 
Susog a lomb, 
titkos ez a lágy zene; 
'Melyet hallva 
bárki mintha értene. 
 
Dallamtalan, 
csak a lélek érzi azt; 
S az anyagban 
veszteglőnek nyújt vigaszt. 
 
Rezdül a fa: 
ima ez az avaron; 
Susogását 
megrendülve hallgatom. 
 
 
 
Kispest, 2007. június 6. 



,matládo'gem no"an ,matráj si né tto mÁ 
matllá mes gem gidda ,matríel nátuza 

 
a=árav +eh A 

 
sáknal díle° 

,wédiv a 
,sev!ef nobmod 

.wédaka% 
 

lút nö"löv A 
_ wemer ?+im _ 

wandoksagá 
.we"eh a 

 
gikőhlef A 

,wenréle 
tákpasóh sé 

.wenlesiv 
 

a neltőhleF 
,pan irá! 

avgo+osom 
.dalah "ú 

 
,%el si geleM 

nöj ?"oha 
ózárki% a 
.nözö!éf 

 
zöröq ajéH 
,nassal pé% 

a ,nnef gebel 
.nabsagam 

 
túgá%ro zA 

ajgala% 
a wizó"íq 
.ablovát 

 
apmopní% A 
,ópakgem 

inlégödlü 
Xój enneb 

 
,nenni ná%iT 
,lút nánuD 

tsom gáliv a 
.lurátiq 

 
nabávah sádlá .111711 ,a'araregÉ 

                Ám ott én is jártam, nagyon megcsodáltam, 
                azután leírtam, addig meg sem álltam 
 
A hely varázsa 
 
Szelíd lankás 
a vidék, 
dombon fenyves, 
szakadék. 
 
A völgyön túl 
– mily' remek – 
ágaskodnak 
a hegyek. 
 
A felhőkig 
elérnek, 
és hósapkát 
viselnek. 
 
Felhőtlen a 
nyári nap, 
mosolyogva  
úgy halad. 
 
Meleg is lesz, 
ahogy' jön 
a szikrázó 
fényözön. 
 
Héja köröz 
szép lassan, 
lebeg fenn, a 
magasban. 
 
Az országút 
szalagja 
kígyózik a 
távolba. 
 
A színpompa 
megkapó, 
üldögélni 
benne jó! 
 
Tiszán innen, 
Dunán túl, 
a világ most 
kitárul. 
 
Égeraracsa, 2003. július 12. 



 nétedzeq wnusátímá%ődIy 
 za wetseeb"e we"ej a 
 Ylekkepékgalli' űven sonoza 
latnA lküR - fe=óJ atsepelQ 

 
 

sőlelef a DLOH A 
 
 
 

le"if ató wevéderzE 
;őtev-ótná% a sé rot%áp 

,ajkare%%ö djam ,lat%apaT 
.ő tekeze ajdabbávot s 

 
 

,witeveniq ,wájgo+osoM 
;nakos wájtrat wangásav"az 

lőbégö%me% !ámodut A 
.naso!ozib _ wizetél men 

 
 

nav asátah wandloH a mÁ 
;erke!évön sé errebme 

,inláv lleq mes ássójgalli~ 
.ejremsile ikráb tze "oh 

 
 

dloH a ttet tim ,indut trá meN 
;ebéjő'löb roksételü% 
zehke!évön ne+im nojaV 
xnebételé za widóznov 

 
 

,ttöj argáliv a rokimA 
;ajdloH a tllá neb"ejgalli' 

,téte%émret wa'men +emA 
.ajtatumgem si té!évön 

 
 

lánózotrat zehé"ej zűT 
;ózorátah a taraka za 

wizrágusiq lőbé!él "Í 
.ólo'narap t+étniket a 

 
 

,wö'lömü" a ie!évöN 
;anobag sé wese+evüh 

,wöt a ,e!!id ,mo'idaraP 
.acirokuq sé akirpap 

 

  „Időszámításunk kezdetén 
    a jegyek egybeestek az 
    azonos nevű csillagképekkel” 
   Klepešta József - Rükl Antal 
 
 
A HOLD a felelős 
 
 
 
Ezredévek óta figyel 
pásztor és a szántó-vető; 
Tapasztal, majd összerakja, 
s továbbadja ezeket ő. 
 
 
Mosolyogják, kinevetik, 
zagyvaságnak tartják sokan; 
A tudomány szemszögéből 
nem létezik – bizonyosan. 
 
 
Ám a Holdnak hatása van 
emberre és növényekre; 
Csillagjóssá sem kell válni, 
hogy ezt bárki elismerje. 
 
 
Nem árt tudni, mit tett a Hold 
születéskor bölcsőjébe; 
Vajon milyen növényekhez 
vonzódik az életében? 
 
 
Amikor a világra jött, 
csillagjegyben állt a Holdja; 
Amely nemcsak természetét, 
növényét is megmutatja. 
 
 
Tűz jegyéhez tartozónál 
az akarat a határozó; 
Így lényéből kisugárzik 
a tekintélyt parancsoló. 
 
 
Növényei a gyümölcsök, 
hüvelyesek és gabona; 
Paradicsom, dinnye, a tök, 
paprika és kukorica. 
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lánózotrat zehé"ej dlöF 
;őf a e!ét sálkotrib a 

,saiga!a ,ótahzíbgeM 
.őre dráli% ajtnopsállá 

 
 

:werekö" a ie!évöN 
;apéragrás ,rellez ,am"ah 

,ébálaraq ,apérréheF 
.a!ogrub sé weter ,alkéc 

 
 

lánózotrat zehé"ej géL 
;molatah +em? ,za sádut a 
,gási'návíq séger enneB 

.no"an wázznov wogásnodjú s 
 
 

:wogáriv a ie!évöN 
;gásakrat sűred ,mádiv 
,ilokkorb a ,loifraq A 

.wátjaf jú ,sám nebőrem sé 
 
 

lánózotrat zehé"ej zíV 
;egilej a méntere% a 

, Ysom totrap zív ússaly a ?%iH 
.etelezpéq !ekémret ?+o 

 
 

:welevel a ie!évöN 
;at%opáq sé aksós ,tóneps 

,wéléfre%űf ,am"ahdlöz A 
.atálas sé ejre'aet 

 
 

naltatahtlo ikalav aH 
:tlo le!!évön s ,zeré tajmo% 

tllá loh rokka ,wujdut nannO 
.DLOH a nájpan esételü% 

 
 
 

nabávah a!adlöf .1711 ,a'araregÉ 
 
 
 

 
 
 
 
Föld jegyéhez tartozónál 
a birtoklás ténye a fő; 
Megbízható, anyagias, 
álláspontja szilárd erő. 
 
 
Növényei a gyökerek: 
hagyma, zeller, sárgarépa; 
Fehérrépa, karalábé, 
cékla, retek és burgonya. 
 
 
Lég jegyéhez tartozónál 
a tudás az, 'mely hatalom; 
Benne regés kíváncsiság, 
s újdonságok vonzzák nagyon. 
 
 
Növényei a virágok: 
vidám, derűs tarkaság; 
A karfiol, a brokkoli, 
és merőben más, új fajták. 
 
 
Víz jegyéhez tartozónál 
a szeretném a jelige; 
Hisz′ a „lassú víz partot mos” , 
oly' termékeny képzelete. 
 
 
Növényei a levelek: 
spenót, sóska és káposzta; 
A zöldhagyma, fűszerfélék, 
teacserje és saláta. 
 
 
Ha valaki olthatatlan 
szomjat érez, s növénnyel olt: 
Onnan tudjuk, akkor hol állt 
születése napján a HOLD. 
 
 
 
Égeraracsa, 2001. szeptember 24. 
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A holdtípus meghatározása 
(melléklet A HOLD a felelős című vershez) 

 
 
1.  –  keresse ki az 1. táblázatból a születési évszámát. 
2.  –  keresse ki a 2. táblázatból a születési hónapszámát. 
3.  –  adja össze a két számot. 
4. –  ehhez adja hozzá a születésnapjának számát. Aki szökőévben született még egyet. 
5.  –  amennyiben a végösszeg 27 vagy nagyobb, vonjon le belőle 26, 54 vagy 81-t; 
         amennyiben a végösszeg 26 vagy kisebb, adjon hozzá még egyet. 
6.  –  ezután keresse meg a  maradék alapján a 3. táblázatból a végeredményt. 
         Példa   →   születési időpont:   1987. 10. 14.   →   évszám: 21,   hónapszám: 27, 
         születésnapszám: 14,   végösszeg: 62,   levonható: 54,   maradék: 8. 
         Végeredmény:  születéskor Holdja a   →   Rák jegyében állt. 
 
 

1. táblázat: évszám 
 
1900: 20 1920:   1 1940: 12 1960: 23 1980:   5 
1901:   3 1921: 13 1941: 23 1961:   6 1981: 16 
1902: 13 1922: 23 1942:   5 1962: 15 1982: 25 
1903: 22 1923:   5 1943: 14 1963: 25 1983:   8 
1904:   4 1924: 14 1944: 25 1964:   8 1984: 18 
1905: 16 1925: 26 1945:   9 1965: 19 1985:   1 
1906: 26 1926:   8 1946: 18 1966:   1 1986: 11 
1907:   8 1927: 17 1947:   0 1967: 11 1987: 21 
1908: 17 1928:   0 1948: 11 1968: 21 1988:   4 
1909:   1 1929: 12 1949: 22 1969:   4 1989: 14 
1910: 11 1930: 21 1950:   4 1970: 13 1990: 24 
1911: 20 1931:   3 1951: 13 1971: 24 1991:   7 
1912:   3 1932: 13 1952: 24 1972:   7 1992: 17 
1913: 14 1933: 25 1953:   7 1973: 17 1993: 27 
1914: 24 1934:   7 1954: 17 1974: 26 1994:   9 
1915:   6 1935: 16 1955: 26 1975: 10 1995: 20 
1916: 16 1936: 26 1956: 10 1976: 20 1996:   2 
1917:   0 1937: 10 1957: 20 1977:   3 1997: 13 
1918: 10 1938: 20 1958:   2 1978: 12 1998: 22 
1919: 19 1939:   2 1959: 12 1979: 23 1999:   5 
 
 
2. táblázat: hónapszám            3. táblázat: maradék alapján a csillagjegy 
 
január  —   0    0,     1,   27,   28 — Kos      (tűz) 
február  —   4    2,     3,     4,  — Bika      (föld) 
március —   4    5,     6  — Ikrek      (lég) 
április  —   8    7,     8  — Rák      (víz) 
május  — 11    9,   10,  — Oroszlán  (tűz) 
június  — 14  11,   12,   13  — Szűz      (föld) 
július  — 17  14,   15,  — Mérleg     (lég) 
augusztus — 21  16,   17  — Skorpió   (víz) 
szeptember — 24  18,   19  — Nyilas      (tűz) 
október — 27  20,   21,   22  — Bak      (föld) 
november —   3  23,   24  — Vízöntő    (lég) 
december —   6  25,   26  — Halak      (víz) 
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 tzöq webböt zohájdála' sepén paN A 
 wizotrat dloh 11333 sé óg+ob 31 

 
 
 
 

pékgalli' sá%aQ A 
 
 
 

nab!áriléd ,nebődiléT 
,ótahtál tropo'galli' 

,ttü"e galli' se!éf moráH 
.ódalah ,nátu sám"e 

 
_ nótrat tzökrét _ sá%aq moráH 

,tázúb a el ajtara 
wujtahtál tnel wülőt arlaB 

.tájtropo' wőde%koram 
 

lóbrá%azúb rodos wi"E 
,teletöq sőre ,sótrat 

lavájólras itjű" wisáM 
.tekedner ttogável a 

 
itöke%%ö widamrah A 

,ebkévéq takalá% a 
wen%el wépeq djam lőbkezE 

.ersélpé' návzokaráv 
 

,ódrohekli° wunátu ráJ 
,ataQ atnáS nevén sám 

teküjdébe za azzohgeM 
.agalli' őlkéq lét a 

 
 
 

nabávah terégí .1111711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 tazára"aM 
 
 noirO ,dórmiN _ sá%aQ 
 %uirí° _ ataQ atnáS 

           A Nap népes családjához többek közt 
           9 bolygó és 32 hold tartozik 
 
 
 
 
A Kaszás csillagkép 
 
 
 
Télidőben, délirányban 
csillagcsoport látható, 
Három fényes csillag együtt, 
egymás után, haladó. 
 
Három kaszás – térközt tartón – 
aratja le a búzát, 
Balra tőlük lent láthatjuk 
marokszedők csoportját. 
 
Egyik sodor búzaszárból 
tartós, erős kötelet, 
Másik gyűjti sarlójával 
a levágott rendeket. 
 
A harmadik összeköti 
a szálakat kévékbe, 
Ezekből majd kepék lesznek 
várakozván cséplésre. 
 
Jár utánuk Szilkehordó, 
más néven Sánta Kata, 
Meghozza az ebédjüket 
a tél kéklő csillaga. 
 
 
 
Égeraracsa, 2004. május 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Magyarázat 
 
   Kaszás         –  Nimród, Orion 
   Sánta Kata   –  Szíriusz 



 ,detset a wirötgem nesejleTy 
 Ydet%ere men le ahén aH 
ladpén nnif 

 
 
 
 

nia!rá% telezpéq A 
 
 
 

,döq i%ő za rám gö+öpmöH 
;tíkav mes pan ózoré!át a 

assodla! ajáráp sokri˘ 
.tiajbmol wődre ólugrás a 

 
irev lessénezziz sedne~ 

,táf a aragus pan tdaráf a 
avrí erlévelaf ólluH 

.táros ódokzú'úb ,ttezení% 
 

wanlognah wosuki=um siQ 
,nebéjdne' ta!okla robíb a 
nebségömmüz wlah a nebbE 

.nednim mettölüröq dnom tésem 
 

motalodnog :mozodomlÁ 
:rodnáv tdevétle za tnim ,na+o 

,lozág nabrá'om őt%evtÚ 
.ró% galli' itse za t!éf er+em? 

 
:welezpéq teketezégI 

;tlúm a sé nelej a wizeklelö 
_ avllá% _ meklel óda!!u° 

. ?lluh ebneletgév a ttalaze 
 
 
 

nabávah őtevgam .1711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          „Teljesen megtörik a tested, 
            Ha néha el nem ereszted” 
         finn népdal 
 
 
 
 
A képzelet szárnyain 
 
 
 
Hömpölyög már az őszi köd, 
a tányérozó nap sem vakít; 
Nyirkos párája nyaldossa 
a sárguló erdők lombjait. 
 
Csendes zizzenéssel veri 
a fáradt nap sugara a fát, 
Hulló falevélre írva 
színezett, búcsúzkodó sorát. 
 
Kis muzsikusok hangolnak 
a bíbor alkonyat csendjében, 
Ebben a halk zümmögésben 
mesét mond körülöttem minden. 
 
Álmodozom: gondolatom 
olyan, mint az eltévedt vándor: 
Útvesztő mocsárban gázol, 
'melyre fényt az esti csillag szór. 
 
Igézeteket képzelek: 
ölelkezik a jelen és a múlt; 
Szunnyadó lelkem – szállva – 
ezalatt a végtelenbe hull' . 
 
 
 
Égeraracsa, 2001. október 27. 



 ,a=árav wava% ővél nebkesrev Ay 
 :tagomis teví% +em? ,za ejéneZ 
 _ tadoníq őrtö" nednim izűlE 
 Yajádo' "an wi"e telé za srev A 
bakaJ ortnápráS 

 
 
 
 

lekedré epezöq A 
 
 
 

Yegév a ój ah ,ój nedniMy 
;sádnomzöq a tza ajtrat _ 
,tehel si men tze indagaT 

.sám tehel pézöq a má 
 

,epezöq nav ,ejele naV 
;wankoglod a si egév s 

,tlukalaiq me!émeléV 
.wan"ah ah ,modnom si le 

 
,tedzeq a ze :sételü% A 

;tegév ré lallálah a 
,sekedré za ,setzöq a mÁ 

.telé za tnim ,sám men za s 
 
 
 

nabávah őtevgam .1112711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        „A versekben lévő szavak varázsa, 
          Zenéje az, 'mely szívet simogat: 
          Elűzi minden gyötrő kínodat – 
          A vers az élet egyik nagy csodája” 
      Charpentreau Jakab 
 
 
 
 
A közepe érdekel 
 
 
 
„Minden jó, ha jó a vége” 
– tartja azt a közmondás; 
Tagadni ezt nem is lehet, 
ám a közép lehet más. 
 
Van eleje, van közepe, 
s vége is a dolgoknak; 
Véleményem kialakult, 
el is mondom, ha hagynak. 
 
A születés: ez a kezdet, 
a halállal ér véget; 
Ám a köztes, az érdekes, 
s az nem más, mint az élet. 
 
 
 
Égeraracsa, 2008. október 14. 



 ,lülef nanno damát lé% sűHy 
 Ylü döq tétös ná!rá% ógúZ 
+oráQ idulafsiQ 

 
 
 
 

nab+ámoh naltanaccom A 
 
 
 

,lóbgálivlüq a jaz immeS 
;tlof tnim ,%en wa' mettölüröq 

ógohus ,wlah géstétös A 
.tlojah mélöf a!osráb +ém 

 
!ágam atsul neltetehiH 
,melev wináb neűvdek"e 

emelle% dnö' segés+ém A 
.nebmeklel a sá erbbe+ém 

 
nabsátagllah sotazkotiT 

,wolappan a wenlüremle 
.ma"áv nednim wügésttihgeM 

…wo"av magam neb%ő améN 
 
 
 

nabávah őtevgam .11112711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       „Hűs szél támad onnan felül, 
         Zúgó szárnyán sötét köd ül” 
          Kisfaludy Károly 
 
 
 
 
A moccanatlan homályban 
 
 
 
Semmi zaj a külvilágból, 
körülöttem csak nesz, mint folt; 
A sötétség halk, suhogó 
mély bársonya fölém hajolt. 
 
Hihetetlen lusta magány 
egykedvűen bánik velem, 
A mélységes csönd szelleme 
mélyebbre ás a lelkemben. 
 
Titokzatos hallgatásban 
elmerülnek a nappalok, 
Meghittségük minden vágyam. 
Néma őszben magam vagyok… 
 
 
 
Égeraracsa, 2009. október 15. 



 ékelél a ,totaládo' egéspé% melle% Ay 
 Yt%erbé temlere% gidep étset a ,tetelet%it 
tánreB lenötnoF 

 
 
 
 

agásótahtísólavgem pé% A 
 
 
 

sátokla i%évűm A 
,sáznátu ttet%ekre%gem wa' 

:wemele ttetísekÉ 
.sámár ahén ,taznátu ráb 

 
aknum a ,sétmeret A 

,ajtígadzag taknugáliv 
gésőtehel tnim ,giddA 
.nabkoga!a za ,enneb nav 

 
 
 

nabávah telekiq .12711 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           „A szellem szépsége csodálatot, a léleké 
             tiszteletet, a testé pedig szerelmet ébreszt” 
                Fontenelle Bernát 
 
 
 
 
A szép megvalósíthatósága 
 
 
 
A művészi alkotás 
csak megszerkesztett utánzás, 
Ékesített elemek: 
bár utánzat, néha rámás. 
 
A teremtés, a munka 
világunkat gazdagítja, 
Addig, mint lehetőség 
van benne, az anyagokban. 
 
 
 
Kispest, 2006. március 30. 



 ,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. 



 Ytakáf a eb atjúf tsüftsüze !ávlaHy 
i!álot%oQ 

 
 
 
 

x egéső'id gáliv A 
 
 
 

,naltatahráj gém ,tlov nodaV 
;tá ettötüs mes gálivpaN 

,málliv a wa' ,atráj men lé° 
.táf ttotísah nabrahiv +eM? 

 
,wogatahuz ,wegemöttri° 

;wadrom _ wecréb naltadri sÉ 
,we=röt sólpat ,wagá sö'röG 

.watgora!aq were tnalA 
 

,te"e ttovi davmád ú'raQ 
;ttot%agad trás nakdav sétröS 

ergé wetgnez waradam nneF 
.tot%alam ssirf ,úgnah sáláH 

 
,wogárivdav sattimolÁ 

.redne% a tllá% erke+emA 
,gidda %ége tlov pé% a zE 

.rebme za gem tnelej men gíM? 
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  „Halvány ezüstfüst fújta be a fákat” 
        Kosztolányi 
 
 
 
 
A világ dicsősége ? 
 
 
 
Vadon volt, még járhatatlan, 
Napvilág sem sütötte át; 
Szél nem járta, csak a villám, 
'Mely viharban hasított fát. 
 
Szirttömegek, zuhatagok, 
És irdatlan bércek – mordak; 
Görcsös ágak, taplós törzsek, 
Alant erek kanyarogtak. 
 
Karcsú dámvad ivott egyet, 
Sörtés vadkan sárt dagasztott; 
Fenn madarak zengtek égre 
Hálás hangú, friss malasztot. 
 
Álomittas vadvirágok, 
Amelyekre szállt a szender. 
Ez a szép volt egész addig, 
'Míg nem jelent meg az ember. 
 
 
 
Égeraracsa, 2001. augusztus 27. 



 a wüzzeré wanrávis ,wenserü si aM 
 zív a előleb wiz!áih ah ,taját 

 
 

rú za zív a lohA 
(sáríel sonálatlá) 
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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 
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     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. 



 ,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) 
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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 
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               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. 



ebi'izív ttőnlef men wú/izív A 
 
 
 

rú za zív a lohA 
(lüröq weziv a wotallá) 
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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. 
 

 1 



 
 
 
 

,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 
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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) 
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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 
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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% 
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,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 
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          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. 



 wesélüpelet bbisőgel A 
 wetlüpé éllem weziv a 

 
 
 
 

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



 gé sógnorob A 
 géset%ev "an 

 
 
 
 

moráv gilA 
 
 
 

,nnel sé nnef ját a ekrü° 
;nelettelé ,gedir tsom 
:wáf %apoq sagob-sagÁ 
wámén tnim ,wa!rá tétös 

 
,crédil tnim ,lé% a gno+oB 

;%?tré mes tim lóbájátón 
nalpapőhlef metteleF 

.naltatahtálegév _ Xjaj _ 
 

,"ál sé wlah a tnö%ökeB 
;wáf a djam wangoro/us 

,lennednim tér a wileT 
.lekené dlöz ógosrah 

 
,táhó+of a %el rőbdúL 

;dán a gúz evgereziz 
:lluh ebkéq s lehel !éfpaN 

.lujúgem wnugáliv a 
 
 
 

nabávah ótnobgéj .711 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              A borongós ég 
              nagy veszteség 
 
 
 
 
Alig várom 
 
 
 
Szürke a táj fenn és lenn, 
most rideg, élettelen; 
Ágas-bogas kopasz fák: 
sötét árnyak, mint némák 
 
Bolyong a szél, mint lidérc, 
nótájából mit sem ért'sz; 
Felettem felhőpaplan 
– jaj! – végeláthatatlan. 
 
Beköszönt a halk és lágy, 
sutyorognak majd a fák; 
Telik a rét mindennel, 
harsogó zöld énekel. 
 
Lúdbőr lesz a folyóhát, 
zizeregve zúg a nád; 
Napfény lehel s kékbe hull: 
a világunk megújul. 
 
 
 
Kispest, 2000. február 8. 



 :nevőb galli' rok!o'áraQy 
 Yerődnet%e ?őj sémret ój 
aluger it%arap 

 
 
 
 

molÁ 
 
 
 

,te%émret a nehip neléT 

.noját a nahus lé% wa' 

,widomlá tsom +em? ,za "áv A 

.molá za ?lluh abóh sé 
 
 
 

nabávah molá .111233334555567 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         „Karácsonykor csillag bőven: 
           jó termés jő' esztendőre” 
               paraszti regula 
 
 
 
 
Álom 
 
 
 
Télen pihen a természet, 

csak szél suhan a tájon. 

A vágy az, 'mely most álmodik, 

és hóba hull' az álom. 
 
 
 
Kispest, 1998. december 27. 



 :godlob men ma"áv A 
 gorocób ,gerefnét 

 
 
 
 

gésneltevdeq !oké%ulA 
 
 
 

,moglod immes nebődi %%oR 
.ne'nin lét es ,%ő eS 

gésűvdek"e ,wise ősE 
.tnednim tneb ,tniq le peL 

 
,go/op ,go/op ppe'zív révöQ 

.er"e wizá dlöf A 
,da!!of nogá lével sokri˘ 

.evdemredgem 'nin géM 
 

tláv ássól%of ,döq a wil%O 
.leggéssevden evleT 
:nabkorá za wizíh ga"A 

.le réf men nebérőB 
 

,llá avt%a!!ug wú/ abmorI 
.evdeq 'nis inláráQ 

,go%i! %érűf ,cnál a nerrö~ 
.eknicné% a %anap S 

 
,%ő za lök%üt ,tsüf a gnejreT 

.arro za nav ileT 
tsef nokav "í ,tál men intáL 

.arrokob tní% tdaráF 
 

xle tjúb ávoh ,pan a nav loH 
.lüde"e lokám%u° 

t!álat metih a lota%oM 
Xlürediq "oh ,avzíB 

 
 
 

nabávah molá .12711 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 

           A vágyam nem boldog: 
           ténfereg, bócorog 
 
 
 
 
Aluszékony kedvetlenség 
 
 
 
Rossz időben semmi dolgom, 
Se ősz, se tél nincsen. 
Eső esik, egykedvűség 
Lep el kint, bent mindent. 
 
Kövér vízcsepp potyog, potyog, 
A föld ázik egyre. 
Nyirkos levél ágon fonnyad, 
Még nincs megdermedve. 
 
Oszlik a köd, foszlóssá vált 
Telve nedvességgel. 
Agyag hízik az árokban: 
Bőrében nem fér el. 
 
Iromba tyúk gunnyasztva áll, 
Kárálni sincs kedve. 
Csörren a lánc, fűrész nyiszog, 
S panasz a széncinke. 
 
Terjeng a füst, tüszköl az ősz, 
Teli van az orra. 
Látni nem lát, így vakon fest 
Fáradt színt bokorra. 
 
Hol van a nap, hová bújt el? 
Szuszmákol egyedül. 
Moszatol a hitem talányt 
Bízva, hogy kiderül! 
 
 
 
Kispest, 2006. december 13. 



 ,ttogolli' evöt azúb Ay 
 Ytólrat a wáttotírob we!!öq 
leináD ppaP 

 
 
 
 

nabság+omát tlumÁ 
 
 
 

rebme za nabrokkemreˇ 
,pakgem tnednim ?djam 

né matlov nabrokkemreˇ 
.bbagodlobgel a 

 
tara! a mattál rokkA 

,evsel _ lőrlezöq 
tamagam névteveleB 

.ebtetere% a 
 

te%émret a ttevlüröQ 
,agáliv őzré 

avgacaq enneb mat%Ú 
.avtál tégéspé% 

 
nebmetset a :metzerÉ 

,wi%álagra! zűt 
mattotuf élefnedniM 

.gisádallufiq 
 

matgnopa' av%álolaD 
,avlábaiq "ú 

meví% a ttedzeq rokkA 
.argát indazzud 

 
gél sehret lakkotallI 

:sáráp ,lüröq ttev 
ólocnát nebőgeveL 

.sádakafgáriv 
 
 
 

nabávah netsipan .1111711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 

           „A búza töve csillogott, 
             könnyek borították a tarlót” 
       Papp Dániel 
 
 
 
 
Ámult támolygásban 
 
 
 
Gyermekkorban az ember 
majd' mindent megkap, 
Gyermekkorban voltam én 
a legboldogabb. 
 
Akkor láttam a nyarat 
közelről – lesve, 
Belevetvén magamat 
a szeretetbe. 
 
Körülvett a természet 
érző világa, 
Úsztam benne kacagva 
szépségét látva. 
 
Éreztem: a testemben 
tűz nyargalászik, 
Mindenfelé futottam 
kifulladásig. 
 
Dalolászva csapongtam 
úgy kiabálva, 
Akkor kezdett a szívem 
duzzadni tágra. 
 
Illatokkal terhes lég 
vett körül, párás: 
Levegőben táncoló 
virágfakadás. 
 
 
 
Égeraracsa, 2004. június 12. 



 remsi men talodnog a wa~ 
 togáslovát sé t+ádaka 

 
 
 
 

…%%or a darÁ 
 
 
 

ahalav tlov őgevel bboJ 

,metnire% _ nabkosoráv a 

,wettetzőlle% tebbeseveQ 

.nebtelüpé za tdaram nneb s 
 
 
 

nabávah a!adlöf .1111711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Csak a gondolat nem ismer 
     akadályt és távolságot 
 
 
 
 
Árad a rossz… 
 
 
 
Jobb levegő volt valaha 

a városokban – szerintem, 

Kevesebbet szellőztettek, 

s benn maradt az épületben. 
 
 
 
Égeraracsa, 2004. szeptember 13. 



 togáriv a inde% s ,nebűf a inreveHy 
 ;ttala a!rá sövűh wáf a sedÉ 
 ,tognál inzeré nebví% a lüklén dnoG 
 Ydalah avgo"ar ,evgé pan a tnöf gíM 
lőb- Yőtnö%öq ra"aMy A 

 
 
 
 

nokara! so+á%A 
 
 
 

,őgevel a nebröq wizzI 
;lad a luti'le ,javi= a luklahle 

:nednim géiq nabrátah A 
.lavájáf we!ége% a wettötűfeb 

 
,nednim devne% nebgésőh A 

;wisám a tnim ,"útni% őlé wi"e za 
:nödlöfótná% a meledéV 

.wizá+uruf albátacirokuq a 
 
 
 

nabávah ré!eq jú .1111711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 tazára"aM 
 
 widórdose%%ö nebgelem A 
 tlö tokala a+uruf :lével a 

      „Heverni a fűben, s szedni a virágot 
        Édes a fák hűvös árnya alatt; 
        Gond nélkül a szívben érezni lángot, 
        Míg fönt a nap égve, ragyogva halad” 
      A „Magyar köszöntő” -ből 
 
 
 
 
Aszályos nyarakon 
 
 
 
Izzik körben a levegő, 
elhalkul a zsivaj, elcsitul a dal; 
A határban kiég minden: 
befűtöttek a szegények fájával. 
 
A hőségben szenved minden, 
az egyik élő szintúgy, mint a másik; 
Védelem a szántóföldön: 
a kukoricatábla furulyázik. 
 
 
 
Égeraracsa, 2004. augusztus 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Magyarázat 
 
              A melegben összesodródik 
              a levél: furulya alakot ölt 



 ,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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 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 lálatmár :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: rámtalál 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. 
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 ,asárrof gásgodlob a gásat%it A 
 ajlálat si gem tze sézrőgemnö za 

 
 
 
 

lassádoklémlá sotanáB 
 
 
 

,takábo% a witűf neléT 
;gottap arki% sekéq 

giteze!!em a lótóldaP 
.wognah ilüde"e 

 
,walah tlemrev ,dlöf a tto"aF 

;weklel ttozókrázeb 
wáctu serü ,óluklahlE 

.wen%el waso!ágam 
 

wásut ,wocrah ,wegéstéq mÁ 
wesérötiq "an sé 

,ttögöm walaf a wandó%táJ 
.wenlé nesegeteb s 

 
,wogáriv a weűní%záL 

;wenőniq we+ema 
úgástná%le őtnebbödgeM 

.wetelémle södöq 
 

gedi tdevét ebkemletjeR 
,emér tláv arólav 

wábo% ttötűf a anlov zE 
xejőgevel so"nal 

 
 
 

nabávah terégí .2711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        A tisztaság a boldogság forrása, 
        az önmegőrzés ezt meg is találja 
 
 
 
 
Bánatos álmélkodással 
 
 
 
Télen fűtik a szobákat, 
kékes szikra pattog; 
Padlótól a mennyezetig 
egyedüli hangok. 
 
Fagyott a föld, vermelt halak, 
bezárkózott lelkek; 
Elhalkuló, üres utcák 
magányosak lesznek. 
 
Ám kétségek, harcok, tusák 
és nagy kitörések 
Játszódnak a falak mögött, 
s betegesen élnek. 
 
Lázszínűek a virágok, 
amelyek kinőnek; 
Megdöbbentő elszántságú 
ködös elméletek. 
 
Rejtelmekbe tévedt ideg 
valóra vált réme, 
Ez volna a fűtött szobák 
langyos levegője? 
 
 
 
Égeraracsa, 2005. május 8. 



 ,tá niagá wáf a nebbil őlle° 
 tácnát óslotu ajráj lévelaf 

 
 
 
 

ú'úB 
 
 
 

,lóráf a tlluhel lével "E 
.lüzöq rezezít wos a "e 

,lovát a tlov lessétrégeM 
.lüröq-söröq ettev náhup 

 
,tnétröt la%%avat asálúmle wlaH 

.né metré men tásros ,zehtelé za tlov agoj 
,tnéknö _ el ttodnom lótágam nálaT 

.nére!et nelteremsi za nejnehipgem "oh 
 
 
 

nabávah sádlá .1111711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Szellő libben a fák ágain át, 
     falevél járja utolsó táncát 
 
 
 
 
Búcsú 
 
 
 
Egy levél lehullt a fáról, 
egy a sok tízezer közül. 
Megértéssel volt a távol, 
puhán vette körös-körül. 
 
Halk elmúlása tavasszal történt, 
joga volt az élethez, sorsát nem értem én. 
Talán magától mondott le – önként, 
hogy megpihenjen az ismeretlen tenyerén. 
 
 
 
Égeraracsa, 2004. július 12. 



 ,ólusúb a ,srev a zE 
 ó%ú'úb tná% wanmavol 

 
 

ól-usúB 
 
 
 

mavol na+o %el meN 
,ő tnim ,mesahos rám 
,masrát sőre ,sokO 

.őserekré!eq ój 
 

,ti'oq ttozúh ro%koS 
;la%savat téke za 

:tekévéq a norá˘ 
.lazaq djam ,ttel gat%a 

 
ála tlüreq lóbbA 

,amla% őgeziz ,ssirf 
wansám iknes tlov meN 

.amla ttetnih na+o 
 

abmolam a trájlE 
,tázúb intetlörő 
abájá% matkar meN 

.tálbaz a negedih 
 

,armognah a tlelüF 
;matvíh ah ,ttogohi! 
,ttögöhör nabágaM 
.matlasahle ah"oh 

 
,tobaz iken matdA 

;tevüf tlá%aq nessirf 
,intatgáv tő mattáL 

.tegü ?"oha ,metzén 
 

abcrah elev metneM 
,tnelle za ingável 
,ttesele !ége% ttO 

.tnemlef ergé za sé 
 

wi%tál gipan iaM 
,amo! wanájóktap 

:levibböt a nav ttO 
.ajtÚ wösőH a za 

 
 
 

nabávah telekiq .111711 ,tsepsiQ 

        Ez a vers, a búsuló, 
        lovamnak szánt búcsúszó 
 
 
Búsu-ló 
 
 
 
Nem lesz olyan lovam 
már sohasem, mint ő, 
Okos, erős társam, 
jó kenyérkereső. 
 
Sokszor húzott kocsit, 
az ekét tavasszal; 
Nyáron a kévéket: 
asztag lett, majd kazal. 
 
Abból került alá 
friss, zizegő szalma, 
Nem volt senki másnak 
olyan hintett alma. 
 
Eljárt a malomba 
őröltetni búzát, 
Nem raktam szájába 
hidegen a zablát. 
 
Fülelt a hangomra, 
nyihogott, ha hívtam; 
Magában röhögött, 
hogyha elhasaltam. 
 
Adtam neki zabot, 
frissen kaszált füvet; 
Láttam őt vágtatni, 
néztem, ahogy' üget. 
 
Mentem vele harcba 
levágni az ellent, 
Ott szegény elesett, 
és az égre felment. 
 
Mai napig látszik 
patkójának nyoma, 
Ott van a többivel: 
az a Hősök Útja. 
 
 
 
Kispest, 2003. március 21. 



 Yaráp sé tsüf géső'id irebme zAy 
tarilefmolpmet 

 
 
 
 

lóbálaZ wené őgnelle~ 
 
 
 

,neké+mes a mozá!ogaD 
.mattala goppuc pe" 

ek'ere siq űziv tétöS 
.natravaz wiljarom 

 
nabkédahroq mezedeppüS 

,evré ebűrűs a 
wnöraf ,óksut ,ladlo za +éM 

.evét nav ebévöt 
 

,abmog atjar ,ahom súdvdeN 
:widózbot wüní% a 

,őlkéq nódrob ,sálil ,réheF 
.giágrás'naran a 

 
,sev!ef a gúz evgöröbüD 

.we"eh a wanlápip 
iajpan pé% mogásújfI 

xwetettel si ávoh 
 

,nabmagam"e weleq-woráJ 
.ne%%ip es rádam "e 

,amladorib ődre za zE 
.netsI gém lé loha 

 
:enneb wo"av ódokaloT 

.nabrava za epröt 
,setemleléf neűrö!öˇ 

.naltatahríel sé 
 
 
 

nabávah sádlá .23711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   „Az emberi dicsőség füst és pára” 
              templomfelirat 
 
 
 
 
Csellengő ének Zalából 
 
 
 
Dagonyázom a semlyéken, 
gyep cuppog alattam. 
Sötét vizű kis erecske 
morajlik zavartan. 
 
Süppedezem korhadékban 
a sűrűbe érve, 
Mély az oldal, tuskó, farönk 
tövébe van téve. 
 
Nedvdús moha, rajta gomba, 
a színük tobzódik: 
Fehér, lilás, bordón kéklő, 
a narancssárgáig. 
 
Dübörögve zúg a fenyves, 
pipálnak a hegyek. 
Ifjúságom szép napjai 
hová is lettetek? 
 
Járok-kelek egymagamban, 
egy madár se pisszen. 
Ez az erdő birodalma, 
ahol él még Isten. 
 
Tolakodó vagyok benne: 
törpe az avarban. 
Gyönyörűen félelmetes, 
és leírhatatlan. 
 
 
 
Égeraracsa, 2015. július 15. 



 wnupaN nebgeresdah igé zAy 
 Yanotakzöq nápu' 
llimaQ noiramalF 

 
 
 
 

wkoratgalli~ 
 
 
 

e!éf ótatzárpáq ré!átpan ózzi zA 
:ttozotláv ersöröv őgé nebbedíle° 
getérgél gatsav a nétnem rátahótáL 

.tóludúz erdlöF a ,t!éf a atlomávgeM 
 
 

waltahtál gidnim gém nátu etnemelpaN 
.nebéségnered wéq telükrü% irágloP 
,ttala rátahótál nav lakkof 12 paN A 

.ervé!éf ráp men sé ercrep 1112 lőtdlöF A 
 
 

tnékpan isáiró ózzi wogalli' A 
,notlobgé tétös a tnéknassal lef wennűT 

négévgel telükrü% ita%ágalli' a S 
.nógollip wanzotláv "av ,er"e wanzárki° 

 
 

we!éf őse lezöq zohrátahótál A 
,wanlárbiv ari!!a ,wangoro!uh etni° 
:tekení% bbőzöbnölükgel a avt%arÁ 

.wantnámé" siq menah ,wantah tnékgalli' meN 
 
 

,negé za wótahtál wák'ognoroq siq-siQ 
.iq dará !éf tdogu! ,setelne"e wulóR 
,devét ,i%ih tza iq? ,wogalli' men wezE 

.iasrát wenknüdlöF s ,wüzzeven wankóg+oB 
 
 

tájtropo' bbőnűtlef wogalli' bbese!éF 
,wéttötöke%%ö rám nebkődi igér A 

,watdóda "í we+em? ,tekepékgalli' a S 
.wétze"ej lórtallá "av lőrkösőh ségeR 

 
 

,wujlán%ah arra am tekepékgalli' A 
,wülev tetelüret a wüjlölejgem "oH 
.wujlálat negé za togalli' a lohA 

.wüven a sőremsi ah ,ze űre%"e ?+I 

         „Az égi hadseregben Napunk 
           csupán közkatona” 
      Flammarion Kamill 
 
 
 
 
Csillagtarokk 
 
 
 
Az izzó naptányér kápráztató fénye 
Szelídebben égő vörösre változott: 
Látóhatár mentén a vastag légréteg 
Megvámolta a fényt, a Földre zúdulót. 
 
 
Naplemente után még mindig láthatlak 
Polgári szürkület kék derengésében. 
A Nap 6 fokkal van látóhatár alatt, 
A Földtől 8 percre és nem pár fényévre. 
 
 
A csillagok izzó óriási napként 
Tűnnek fel lassanként a sötét égbolton, 
S a csillagászati szürkület legvégén 
Szikráznak egyre, vagy változnak pillogón. 
 
 
A látóhatárhoz közel eső fények 
Szinte hunyorognak, annyira vibrálnak, 
Árasztva a legkülönbözőbb színeket: 
Nem csillagként hatnak, hanem kis gyémántnak. 
 
 
Kis-kis korongocskák láthatók az égen, 
Róluk egyenletes, nyugodt fény árad ki. 
Ezek nem csillagok, 'ki azt hiszi, téved, 
Bolygóknak nevezzük, s Földünknek társai. 
 
 
Fényesebb csillagok feltűnőbb csoportját 
A régi időkben már összekötötték, 
S a csillagképeket, 'melyek így adódtak, 
Regés hősökről vagy állatról jegyezték. 
 
 
A csillagképeket ma arra használjuk, 
Hogy megjelöljük a területet velük, 
Ahol a csillagot az égen találjuk. 
Ily' egyszerű ez, ha ismerős a nevük. 
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,wétzeven _ lórsotlát seríh a _ lőrlöcnöG 
.tereke%löcnöG a ,lóbkádnom ra"am A 

,tédé%eb waradam sé wáf ettetrégeM 
.tnem ergé za levim ,nnef ,tto wizáki'oq S 

 
 

evrémlef si rö%tö továt ővélgem A 
:lüt%ereq nágalli' óstáh téq réke% A 

,epékgalli' "an men asámlöcnöG a zE 
.wüjtehlelgem enneb togalli'kraS a sÉ 

 
 

,wnüdlöF gerö za gem ludrof lüröq tnop E 
.teküme% wizege% erre worodnáv A 

,wnüső za nabát%up etzén tze "oh ,teheL 
.tezütrobát őgé evlüebröq ,si im S 

 
 

ajtú sogaló%tál wanpaN a sőtneleJ 
.ttözöq wotazgalli' igé eléfnölüQ 

,nabmotpi"E-ősleF wátvíh wenvötallÁ 
.wörö "oh ,wi%tál "ú esézevenle za S 

 
 

weven űtedere iamór-görög A 
:wnulánim éttremsi nabálatlá watláV 

| , , , ,\ ,werkI sé akiB ,soQ ,walaH sé őtnözíV 
|  , , \   .lutáh nöj zű° a sé ,lannál%orO za wáR 

 
 

| , , ,\ ,waB sé sali˘ a djam ,óiprokS sé gelréM 
.arjú dzeq lőrlöle ,luráz ros a lezzE 

,paN a tza ajrakat tá nopanóh "e-"E 
.ajtú %iverőle wenknüdlöF a "ohA 

 
 

:wosám wannav lüvíq nöknüre%dneróg+oB 
.adamrag wogalli' nebre%dnertújeT A 
,wotál _ erkevé!éf _ e%%em-e%%em rám ,tőS 

.azah armomá% nav nödlöf e ,tti sigéM 
 
 
 

nabávah őtevgam .233334555567 ,tsepsiQ 
 
 
 

 
 
 
 
Göncölről – a híres táltosról – nevezték, 
A magyar mondákból, a Göncölszekeret. 
Megértette fák és madarak beszédét, 
S kocsikázik ott, fenn, mivel az égre ment. 
 
 
A meglévő távot ötször is felmérve 
A szekér két hátsó csillagán keresztül: 
Ez a Göncölmása nem nagy csillagképe, 
És a Sarkcsillagot benne meglelhetjük. 
 
 
E pont körül fordul meg az öreg Földünk, 
A vándorok erre szegezik szemüket. 
Lehet, hogy ezt nézte pusztában az ősünk, 
S mi is, körbeülve égő tábortüzet. 
 
 
Jelentős a Napnak látszólagos útja 
Különféle égi csillagzatok között. 
Állatövnek hívták Felső-Egyiptomban, 
S az elnevezése úgy látszik, hogy örök. 
 
 
A görög-római eredetű nevek 
Váltak általában ismertté minálunk: 
Vízöntő és Halak, Kos, Bika és Ikrek, ( , , , ,  ) 
Rák az Oroszlánnal, és a Szűz jön hátul. ( , ,  ) 
 
 
Mérleg és Skorpió, majd a Nyilas és Bak, ( , , ,  ) 
Ezzel a sor zárul, elölről kezd újra. 
Egy-egy hónapon át takarja azt a Nap, 
Ahogy a Földünknek előrevisz útja. 
 
 
Bolygórendszerünkön kívül vannak mások: 
A Tejútrendszerben csillagok garmada. 
Sőt, már messze-messze – fényévekre – látok, 
Mégis itt, e földön van számomra haza. 
 
 
 
Kispest, 1995. október 5. 
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 ,zohcóbmog a wolmoh-tta!aHy 
 Yzohgolod a lammá-lemmí 
akódnom ipén 

 
 
 
 

nabjátléD 
(wosut%epana semír) 

 
 
 

,%réazah nődima ,rok+o za wisegeM 
.wézaf a lo=urud :trátiq ah!oq a ah 
,sádagof nelteiq :serü si sákal A 

.ságo"ar őgemer gacakeb negevü 
 

,delevet "em a/uq tsemörö tnikadO 
.desereq de+eh a na"oha ,zén er"e 
:%nehipel ávoha ,ttala af tto"ahlE 
.neki% a dlözedü űf a tto lüde"e 

 
,"an ima ,dokarel ,lénlüel ttőleiM 

."av aru dagam a ,%revehle nátuza 
,déle artnop "e-"e ,deme% a tniketiQ 

.débe za tdaramle tréima ,lo%lale s 
 
 
 

nabávah terégí .11233334555567 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     „Hanyatt-homlok a gombóchoz, 
       ímmel-ámmal a dologhoz” 
               népi mondóka 
 
 
 
 
Déltájban 
(rímes anapesztusok) 
 
 
 
Megesik az olykor, amidőn hazaérsz, 
ha a konyha kitárt: duruzsol a fazék. 
A lakás is üres: kietlen fogadás, 
üvegen bekacag remegő ragyogás. 
 
Odakint örömest kutya megy teveled, 
egyre néz, ahogyan a helyed keresed. 
Elhagyott fa alatt, ahová lepihensz: 
egyedül ott a fű üdezöld a sziken. 
 
Mielőtt leülnél, lerakod, ami nagy, 
azután elheversz, a magad ura vagy. 
Kitekint a szemed, egy-egy pontra eléd, 
s elalszol, amiért elmaradt az ebéd. 
 
 
 
Égeraracsa, 1997. május 28. 



 ,wise óh ah ,nabóh sámtjöBy 
 ;widev!esgem we!émeteV 
 ,pan a tüs nódlá ah eD 
 YXtakavgam a ebdlöf dseV 
aluger ipén 

 
 
 
 

avah séderbÉ 
 
 
 

,la%savat %el dlöz nedniM 
:lat%aram tér ttetíret 

űrö!ö" a lü%éq ttO 
.ű/nösöq-érápmipmip 

 
;ludnolob pan a rám tüS 

,ludnigem si robo%őq 
:gát eh+eq ah ,wangáriV 
.gáliv a cnámozdgarams 

 
 
 

nabávah wele% .1711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  tazára"aM 
 
wéka! -űfcnálkemre"  _  ű/nösöq-érápmipmip  
 cerepraq "av  

         „Böjtmás hóban, ha hó esik, 
           Vetemények megsenyvedik; 
           De ha áldón süt a nap, 
           Vesd földbe a magvakat!” 
         népi regula 
 
 
 
 
Ébredés hava 
 
 
 
Minden zöld lesz tavasszal, 
terített rét marasztal: 
Ott készül a gyönyörű 
pimpimpáré-kösöntyű. 
 
Süt már a nap bolondul; 
kőszobor is megindul, 
Virágnak, ha kelyhe tág: 
smaragdzománc a világ. 
 
 
 
Égeraracsa, 2001. április 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Magyarázat 
 
     pimpimpáré-kösöntyű  –  gyermekláncfű- nyakék 
       vagy karperec 



 ,akrabakrat men ,sám leggésneppÉ 
 atadará wopan őgredid a 

 
 
 
 

lüzöq wos a "E 
 
 
 

:wanráj wopan őtjeebgéstéq ,sokri˘ 
.gáliv %ége za so"af sé seziV 

,wanám a eb tegröz lanjah neltevdeQ 
.gár togom% +ámoh ődösűrűs A 

 
,lappan a lef llá tnék=rötaf savdo ,néV 

;rám egréq a ttezedeperno"A 
,lad 'nin nokatu solálah ,úromo° 

.ráv erekö" útlúm sohod ,tétöS 
 

tnékózoklalláv isézektemet droZ 
;!okla za ráj lekketpél ógo%o~ 

,tnémi za lappan a tlehel tóslotU 
.nokras a eb ludrof jé za nóhom S 

 
 
 

nabávah ótnobgéj .111711 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 tazára"aM 
 
 moroq ä rop _ gom% úsupít nodnoL 
 ä wodi%konégortin _ gom% úsupít %ele=dnA %oL 
 !éfpan ä zőgnizneb 

     Éppenséggel más, nem tarkabarka, 
     a didergő napok áradata 
 
 
 
 
Egy a sok közül 
 
 
 
Nyirkos, kétségbeejtő napok járnak: 
Vizes és fagyos az egész világ. 
Kedvetlen hajnal zörget be a mának, 
A sűrűsödő homály szmogot rág. 
 
Vén, odvas fatörzsként áll fel a nappal, 
Agyonrepedezett a kérge már; 
Szomorú, halálos utakon nincs dal, 
Sötét, dohos múltú gyökere vár. 
 
Zord temetkezési vállalkozóként 
Csoszogó léptekkel jár az alkony; 
Utolsót lehelt a nappal az imént, 
S mohón az éj fordul be a sarkon. 
 
 
 
Kispest, 2003. február 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Magyarázat 
 
 London típusú szmog – por + korom 
 Los Angeles típusú szmog – nitrogénoxidok + 
 benzingőz + napfény 



 Y!émeq sé treketaka! telé zAy 
oinotnA ?led tdrahrebE 

 
…notú za pan "E 

 
 

,teketér sotamrah a ajtagola! paN 
;toké!rá laf nóhom e!éf tadarriv A 

,delé arám %el a nételehel edÜ 
.tólav ővélgem a lőbtétös a ajvíH 

 
,ile=rep tedlöf a !éfpan ódosomzI 
;ttelef wótná% a rám gésőh a lüzeheN 

,iq widódlo lőbbe alanovröq wa"ráT 
.ttegemer nőgevel órrof óllá%löf a S 

 
,le nabros wannahus wőzemazúb !arA 
;pég a nátu agam lo%nov t+á%urop "aN 

,lehel ődre za wa' toké!rá bbesövűH 
.pél ráguspan socnát eréní%lef wó+oF 

 
,atri'ap nalatdnog gebel ttölöf wedlöF 

;namádiv zohpan a gnojju ajállirt gíV 
ajrí erkékrúza nasagam ,tzöq wőhleF 

.nabáros ólugát tájgnah ózúhkí' "E 
 

paN a lo=árav tságolli' sötsüzE 
,nákalba záh tlüpé noladlobmod dlöz A 

bah a tagnir noza ,ma+of +ém ettőlE 
.nájarat womálluh tsálrotiv őlü%eF 

 
,arját a lökö!öq gésőh ót%aráf A 

;nebröq weme%rop a wanlocnát avlárbiV 
,arkatu za el zűt adah wá=dnál órroF 
.nednim nebőgevel a gnir náráp seziV 

 
,tját a witni erdne' ,wantagllah natdakkiT 

;ttögöm wobmol őgnü' wesekené siq A 
,tjáb a itetnűtle ,záhgelem ődre zA 
.ttözö"nö" wétjerev si nebte%émret A 

 
,tege i!okla za ajráv őlé nedniM 

;norátahótál a paN a ne’’örfté% loH? 
tegere tordob tnim ,tako!ál%of sá=óR 

.nokápip őgöföp úsahkóp sokjap ráP 
 

,arját őde!re za ár wi%pelet dnö' wlaH 
;etse za eb rakat avpol nó!áh te//iF 

,arcnát wenlüdrep tsom ia'ú' wáf ráduS 
.ettetni"elgem ?ppé lé% egne" a tnimA 

 
,welél a abágam tárki% lö'rü% nóhoM 

, _ rem men indoklavih _ géspé% ttot%alumlE 
:weléf mÁ .gáliv a lef winűt nební% jÚ 

xrebme za nőséq tnednim er%é %ev tréiM 
 
 

nabávah wele% .112711 ,"ehbávS 

  „Az élet nyakatekert és kemény” 
            Eberhardt del′ Antonio 
 
Egy nap az úton… 
 
 
Nap nyalogatja a harmatos réteket, 
A virradat fénye mohón fal árnyékot; 
Üde leheletén a lesz mára éled, 
Hívja a sötétből a meglévő valót. 
 
Izmosodó napfény a földet perzseli, 
Nehezül a hőség már a szántók felett; 
Tárgyak körvonala ebből oldódik ki, 
S a fölszálló forró levegőn remegett. 
 
Arany búzamezők suhannak sorban el, 
Nagy poruszályt vonszol maga után a gép; 
Hűvösebb árnyékot csak az erdő lehel, 
Folyók felszínére táncos napsugár lép. 
 
Földek fölött lebeg gondtalan pacsirta, 
Víg trillája ujjong a naphoz vidáman; 
Felhők közt, magasan azúrkékre írja 
Egy csíkhúzó hangját táguló sorában. 
 
Ezüstös csillogást varázsol a Nap 
A zöld domboldalon épült ház ablakán, 
Előtte mély folyam, azon ringat a hab 
Feszülő vitorlást hullámok taraján. 
 
A fárasztó hőség könyököl a tájra, 
Vibrálva táncolnak a porszemek körben; 
Forró lándzsák hada tűz le az utakra, 
Vizes párán ring a levegőben minden. 
 
Tikkadtan hallgatnak, csendre intik a tájt, 
A kis énekesek csüngő lombok mögött; 
Az erdő melegház, eltűnteti a bájt, 
A természetben is verejték gyöngyözött. 
 
Minden élő várja az alkonyi eget, 
'Hol szétfröccsen a Nap a látóhatáron; 
Rózsás foszlányokat, mint bodrot ereget 
Pár pajkos pókhasú pöfögő pipákon. 
 
Halk csönd telepszik rá az ernyedő tájra, 
Fittyet hányón lopva takar be az este; 
Sudár fák csúcsai most perdülnek táncra, 
Amint a gyenge szél épp' meglegyintette. 
 
Mohón szürcsöl szikrát magába a lélek, 
Elmulasztott szépség – hivalkodni nem mer – , 
Új színben tűnik fel a világ. Ám félek: 
Miért vesz észre mindent későn az ember? 
 
 
Svábhegy, 2007. április 25. 



 ,mekemre" ,lájdulAy 
 ,mobmalag ,lájdogu˘ 
 dő'löb őgner-ógniR 
 Ymotagnir nesedne~ 
ladő'löb 

 
 
 
 

telé óvlalE 
 
 
 

:wikö% wen"eh tú zA 
.ót%aráf ,wedereM 

ajdnog nednim tél A 
.ózníq men ,daramlE 

 
wantíro% ,wanmo! meN 
.we!émer sé wevreT 

,lüh!e ,luzal gedI 
.wennűtle wemleléF 

 
,ravazrűz wnár röt meN 

.i!!emalav wil%O 
tsásoktuf őlrőleF 

.iq ajtláv te%émreT 
 

,lehel dne' namoniF 
.aga% dlöf a tídóB 
óvlale %evlüröq S 

.aka%jé őltétöS 
 

,si !éf a goro'té° 
.go"ar men ,tni tú'úB 
nebjé za wanlú"iq S 
.wogalli' ól=áraP 

 
 
 

nabávah sádlá .123711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        „Aludjál, gyermekem, 
          Nyugodjál, galambom, 
          Ringó-rengő bölcsőd 
          Csendesen ringatom” 
            bölcsődal 
 
 
 
 
Elalvó élet 
 
 
 
Az út hegynek szökik: 
Meredek, fárasztó. 
A lét minden gondja 
Elmarad, nem kínzó. 
 
Nem nyomnak, szorítnak 
Tervek és remények. 
Ideg lazul, enyhül, 
Félelmek eltűnnek. 
 
Nem tör ránk zűrzavar, 
Oszlik valamennyi. 
Felőrlő futkosást 
Természet váltja ki. 
 
Finoman csend lehel, 
Bódít a föld szaga. 
S körülvesz elalvó 
Sötétlő éjszaka. 
 
Szétcsorog a fény is, 
Búcsút int, nem ragyog. 
S kigyúlnak az éjben 
Parázsló csillagok. 
 
 
 
Égeraracsa, 2016. július 29. 



 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 tnednimdjam 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 majdmindent 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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emörö romo" a sé rro ,me% a !évön A 
 
 
 
 

wotit őlÉ 
(eksőlev) 

 
 
 

;wen!évön a eklel e-naV 

,zamlahga!a tlláe%%ö "aV 

xwendőljef sé wenlé we+em? 

xatanáb nát ,e!émer naV 

samlakla ertelé ne+iM 

xazamlah weklel ő%é!et 
 
 
 

nabávah ré!eq jú .111233334555567 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    A növény a szem, orr és a gyomor öröme 
 
 
 
 
Élő titok 
(velőske) 
 
 
 
Van-e lelke a növénynek; 

Vagy összeállt anyaghalmaz, 

'melyek élnek és fejlődnek? 

Van reménye, tán bánata? 

Milyen életre alkalmas 

tenyésző lelkek halmaza? 
 
 
 
Égeraracsa, 1998. augusztus 24. 



 őtsef lakkava% A 
erékélme návtsI etekeF 

 
 
 
 

wepékkélmE 
 
 
 

%avaT 
 
 
 

,nassal áváráp súd wilmole tsom "af A 
.nebőgevel so"nal zedegnel evgebeL 

,nattap a/ráhgéj a nokatap őderbÉ 
.neőgnereq nebgél a wanllá% waradaM 

 
,si tú ól!ara za gora!aq mattalA 

.avrátiq temeví% we"em nabráguspaN 
,wi%ú nebőgevel aga% sáráp dlöf A 
.ará!osráb anrab pan a tüsár rokiM? 

 
,nebdne' nalattalli wanllá wogárivóH 

.tiállip őteven iq ajti! aludnaM 
nebke"löv gatagllah wenlü%éq wá+obI 

.wizgáriv nednim rám s ,inzotalli nólmoB 
 
 
 

rá˘ 
 
 
 

,rápoq mesgém dlöf a ,nednim ttozgárivlE 
.bbe+ém ttel wé!rá za ,rám pan a bbese!éF 

xrágob a trat errem :wisel tza waradaM 
.wesétev wenlüdne= ,wákóif a wenőN 

 
,ttala mejef moraq ,tta!ah me%kef náné° 

:mezén _ nabját ógno= _ avlá'gár talá%űF 
,pala wéq wujázzoh ,wőhlef sajpa" réheF 

.negé za ,nnefado nák'assal wan%úlE 
 

locnát jargo!ú% a nabpol%o etekeF 
,ne!éres őn abmog s ,nátu worataviZ 

,lovát taku%álaq wájtagnir wálbát=oR 
.nebérküt weziv sűh ráguspan a widrüF 

 
 

            A szavakkal festő 
            Fekete István emlékére 
 
 
 
 
Emlékképek 
 
 
 
Tavasz 
 
 
 
A fagy most elomlik dús párává lassan, 
Lebegve lengedez langyos levegőben. 
Ébredő patakon a jéghártya pattan, 
Madarak szállnak a légben kerengően. 
 
Alattam kanyarog az aranyló út is, 
Napsugárban megyek szívemet kitárva. 
A föld párás szaga levegőben úszik, 
'Mikor rásüt a nap barna bársonyára. 
 
Hóvirágok állnak illattalan csendben, 
Mandula nyitja ki nevető pilláit. 
Ibolyák készülnek hallgatag völgyekben 
Bomlón illatozni, s már minden virágzik. 
 
 
 
Nyár 
 
 
 
Elvirágzott minden, a föld mégsem kopár, 
Fényesebb a nap már, az árnyék lett mélyebb. 
Madarak azt lesik: merre tart a bogár? 
Nőnek a fiókák, zsendülnek vetések. 
 
Szénán fekszem hanyatt, karom fejem alatt, 
Fűszálat rágcsálva – zsongó tájban – nézem: 
Fehér gyapjas felhők, hozzájuk kék alap, 
Elúsznak lassacskán odafenn, az égen. 
 
Fekete oszlopban a szúnyograj táncol 
Zivatarok után, s gomba nő serényen, 
Rozstáblák ringatják kalászukat távol, 
Fürdik a napsugár hűs vizek tükrében. 
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%Ő 
 
 
 

,lével a ,erdlöf a ,lórkáf a el gereP 
.wáka%jé sövűh a wéttetsef ersení° 

,élef léd wanzatu wóláhkóp sötsüzE 
.ála tér a etse dloh a tjahós tödöq S 

 
,tú za %iv norava őgröz ttala mabáL 

.mollah tétenezü waradamrodnáv A 
,tlú! ebétse za rám a%%oh wonátuléD 

.!okla úcra sorip dala% néziv wataP 
 

,avgopi% wenze!!öq wőhlef ekrü% ,ahmoL 
.wájtaris takugam ,wo!o%%anév a tniM 
,nabkotit ettetár "af a tézeq erzíV 
.wáfóid gerö za tóid a wájtalluH 

 
 
 

léT 
 
 
 

,wagá za wenge%i% ,tá nokáf tívüs lé° 
.wenge'er ,wenrötel ie%ér tdahroq sÉ 

,wanllá% welevel a wékpel tto"afgem tniM 
.wegellef ní%umah ná!ut wandólrotlef S 

 
,wesérkalba za wengömmüz "oh ,motagllaH 

.ttozoktá za ,welél a tagjaj neb!éméQ 
:we!éf a tsom wenőn ,gáliv a ttel tdemreD 

.wogalli' wanzárki% ,weziv a wan"afeB 
 

,togáliv a óh a ajram lavágofűT 
.ttelef jé za gebel ní% ekrü% ő%tem A 

,ttokar takánrápóh arkatu za lé% A 
.ttedese!éfiq "ú ,znép!ara tnim ,dloh A 

 
 
 

nabávah wele% .233334555567 ,a'araregÉ 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ősz 
 
 
 
Pereg le a fákról, a földre, a levél, 
Színesre festették a hűvös éjszakák. 
Ezüstös pókhálók utaznak dél felé, 
S ködöt sóhajt a hold este a rét alá. 
 
Lábam alatt zörgő avaron visz az út, 
A vándormadarak üzenetét hallom. 
Délutánok hossza már az estébe nyúlt, 
Patak vizén szalad piros arcú alkony. 
 
Lomha, szürke felhők könnyeznek szipogva, 
Mint a vénasszonyok, magukat siratják. 
Vízre kezét a fagy rátette titokban, 
Hullatják a diót az öreg diófák. 
 
 
 
Tél 
 
 
 
Szél süvít fákon át, sziszegnek az ágak, 
És korhadt részei letörnek, recsegnek. 
Mint megfagyott lepkék a levelek szállnak, 
S feltorlódnak tunyán hamuszín fellegek. 
 
Hallgatom, hogy zümmögnek az ablakrések, 
Kéményben jajgat a lélek, az átkozott. 
Dermedt lett a világ, nőnek most a fények: 
Befagynak a vizek, szikráznak csillagok. 
 
Tűfogával marja a hó a világot, 
A metsző szürke szín lebeg az éj felett. 
A szél az utakra hópárnákat rakott, 
A hold, mint aranypénz, úgy kifényesedett. 
 
 
 
Égeraracsa, 1995. április 12. 

 2 



 ,levimalavsa+o nav elet gáliv Ay 
 ,zohha enednim navgem wenima 
 Ynessehel nabgáliv a "oh 
+ehzöq ipanzöq 

 
 
 
 

...lé bbávot sÉ 
 
 
 

.wise őse-SND tsoM 
,nekédiv a dejretavoT 

,wi%et ,wéttet tréza tze sÉ 
.nejlé bbávot jaf a ze "oH 

 
.wise őse-sátísatU 

,gászagi za setelpéq meN 
,wisel ,wi%iv wéhip seh+eP 
.wássalluhle togam a "oH 

 
.wise őse-őt%evönaF 

,wnabtada :rát itnopzöq A 
,wizetél za wa' arámá° 

.gnar a nég a lüde"e "oH 
 

.wise őse-őt%ejretgaM 
,nejnehip en akrab ,topaˇ 

,witevel djam ,ze wétájní° 
.nejnem bbávot telé za "oH 

 
 
 

nabávah getegref .11233334555567 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     „A világ tele van olyasvalamivel, 
       aminek megvan mindene ahhoz, 
       hogy a világban lehessen” 
            köznapi közhely 
 
 
 
 
És tovább él... 
 
 
 
Most DNS-eső esik. 
Tovaterjed a vidéken, 
És ezt azért tették, teszik, 
Hogy ez a faj tovább éljen. 
 
Utasítás-eső esik. 
Nem képletes az igazság, 
Pelyhes pihék viszik, lesik, 
Hogy a magot elhullassák. 
 
Fanövesztő-eső esik. 
A központi tár: adatbank, 
Számára csak az létezik, 
Hogy egyedül a gén a rang. 
 
Magterjesztő-eső esik. 
Gyapot, barka ne pihenjen, 
Színjáték ez, majd levetik, 
Hogy az élet tovább menjen. 
 
 
 
Kispest, 1997. január 8. 



 Ytetere% a eletöq bbe%gel te%émret Ay 
i!é’é° 

 
 
 
 

woka%vÉ 
 
 
 

,neke"ür dlöz tdakafiq A 
,lakkiamraq i'iq monif a ,la%savaT 

,lad a dakaf "ú wa' lőbke+em? ,waradaM 
.nese"ü lef-el wanzátniH 

 
ráv lekkení% dav ,ógosraH 

,aságloráp ólli watáh"eh soma=laB 
,asám ne'nin wen+em? ,ragu attí%pan A 

.rá! a enneb ,ját óg+osoM 
 

nebsétüspan so"nal ,sáráP 
,le%%ő wenelréhef "ú wevöq se%em A 

levődi we+em? ,iajtno' watloh a tniM 
.nebé"ü tlúm wanda t!árI 

 
lé% a nő%tem ,lünelte"eQ 

tdaka%le wen+ema ,űdegeh tnim ,lolaD 
.tdaramgem +em? ,ló% za wa' sé ,ajrúh moráH 

xléttöjgem táh ,lét ógroki~ 
 
 
 

nabávah netsipan .1233334555567 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    „A természet legszebb kötele a szeretet" 
           Széchenyi 
 
 
 
 
Évszakok 
 
 
 
A kifakadt zöld rügyeken, 
Tavasszal, a finom kicsi karmaikkal, 
Madarak, 'melyekből csak úgy fakad a dal, 
Hintáznak le-fel ügyesen. 
 
Harsogó, vad színekkel vár 
Balzsamos hegyhátak illó párolgása, 
A napszítta ugar, 'melynek nincsen mása, 
Mosolygó táj, benne a nyár. 
 
Párás, langyos napsütésben 
A meszes kövek úgy fehérlenek ősszel, 
Mint a holtak csontjai, 'melyek idővel 
Irányt adnak múlt ügyében. 
 
Kegyetlenül, metszőn a szél 
Dalol, mint hegedű, amelynek elszakadt 
Három húrja, és csak az szól, 'mely megmaradt. 
Csikorgó tél, hát megjöttél? 
 
 
 
Égeraracsa, 1996. június 6. 



 ,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. 
 



 
 
 
 

,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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 Xtlegger ój ,úkirukuQy 
 .tleklef ah ,sakaq a ló° 
 ,wekere" ,atjar ,atjaR 
 YXwetejleq lóbkota"Á 
őt%erbé 

 
 
 
 

neb!éf ódamátleF 
 
 
 

:!éf ókaf ,ó!uhiQ 
.lanjah a wizekrÉ 

nalli négne" lé% A 
.lammarágél őgzeR 

 
,nassal gozom wé!rÁ 

.aka%jé za wiröT 
gnojju s ,derbé nároQ 

.atri'ap iezeM 
 

lüdne' ladógir ssirF 
.nájánoroq rí! A 

,lü%éq arsádagoF 
.nákrot a lad a gneZ 

 
,topan a ajdagoF 

.llá men eb erő' A 
a pél arko'ú' A 

.+áriq igé órroF 
 

:mallad a samlataH 
.tenezü ólognáL 

lekke!éf ózákic S 
.teklel a azzárgeM 

 
 
 

nabávah sádlá .123711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      „Kukurikú, jó reggelt! 
        Szól a kakas, ha felkelt. 
        Rajta, rajta, gyerekek, 
        Ágyatokból keljetek!” 
              ébresztő 
 
 
 
 
Feltámadó fényben 
 
 
 
Kihunyó, fakó fény: 
Érkezik a hajnal. 
A szél gyengén illan 
Rezgő légárammal. 
 
Árnyék mozog lassan, 
Törik az éjszaka. 
Korán ébred, s ujjong 
Mezei pacsirta. 
 
Friss rigódal csendül 
A nyír koronáján. 
Fogadásra készül, 
Zeng a dal a torkán. 
 
Fogadja a napot, 
A csőre be nem áll. 
A csúcsokra lép a 
Forró égi király. 
 
Hatalmas a dallam: 
Lángoló üzenet. 
S cikázó fényekkel 
Megrázza a lelket. 
 
 
 
Égeraracsa, 2016. július 30. 



 ,lappalaq a el ttőle %évzűt A 
 lappaN a egelem leq er!esrev 

 
 
 
 

nát%up a zűtótuF 
 
 
 

,arómo' sám "e lórómo' té%etre% tuf ,dala% nasroˇ 

.a=arap a isereq tza ,tdará%iq rám ,tto%a űf A 

,arbbasagam dnim-dnim téjtsüf lé% a ajpaq lakka%őrE 

.arját tlunéb a nogatsav gésetekef a wi%kefáR 

:amroq őslüq nappor ahén ,lokontára= ,gé men ajgnáL 

.agam lokop a lőbé!rep winűtőle nóloknáli° 

,zűle tnednim lőbélezöq ősearki% ódópa'löF 

.zűt a legel avdólomru= :tnabbol argnál ,réle timA 
 
 
 

nabávah ré!eq jú .1111711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          A tűzvész előtt le a kalappal, 
          versenyre kel melege a Nappal 
 
 
 
 
Futótűz a pusztán 
 
 
 
Gyorsan szalad, fut szerteszét csomóról egy más csomóra, 

A fű aszott, már kiszáradt, azt keresi a parazsa. 

Erőszakkal kapja a szél füstjét mind-mind magasabbra, 

Ráfekszik a feketeség vastagon a bénult tájra. 

Lángja nem ég, zsarátnokol, néha roppan külső korma: 

Szilánkolón előtűnik pernyéből a pokol maga. 

Fölcsapódó szikraeső közeléből mindent elűz, 

Amit elér, lángra lobbant: zsurmolódva legel a tűz. 
 
 
 
Égeraracsa, 2004. augusztus 14. 
 



 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 tráv men 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 nem várt 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. 



 ,intuf bboj ah ,dagam le dseV 
 Xi"=u :ó%lej a zeh+ema 

 
 
 
 

mállivbmöG 
 
 
 

,ríh %%or a tnim ,tjúsel ,t%avlO 

.elev tréza wnujnáb nájní' 

,ríb mes iknes levéjerE 

.even a űkném ótatam s 

,meremsi men ,azznov im "oH 

.lusádlogem ój őpiclú! 

,neletrih "an lukalaiQ 

.lú! si zehim ,tagoláv men s 
 
 
 

nabávah wele% .1111711 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Vesd el magad, ha jobb futni, 
   amelyhez a jelszó: uzsgyi! 
 
 
 
 
Gömbvillám 
 
 
 
Olvaszt, lesújt, mint a rossz hír, 

csínján bánjunk azért vele. 

Erejével senki sem bír, 

s matató ménkű a neve. 

Hogy mi vonzza, nem ismerem, 

nyúlcipő jó megoldásul. 

Kialakul nagy hirtelen, 

s nem válogat, mihez is nyúl. 
 
 
 
Kispest, 2004. április 6. 



 dlugá% e%%em delev za ,meklel Ay 
 Ywodaram tti am né sé …,né sÉ 
sokÁ aktuD 

 
 
 

tnékrí"óˇ 
 
 

,ergév tto"oflE 
;egév wanpan A 

.níq idlöf a lavám bbeseveQ 
 

_ motál _ lütétöS 
,nomábo% walbA 

.nnikado rám si jaz a lülE 
 

meví% sazál A 
,nehip ,wi%gu!geM 

.lürö wendne' ódatetelÉ 
 

wa!rá sőremsI 
,wanllá% ebmöröQ 

.lüröksöröq ludnoq e!re'eV 
 

evléf mosros A 
,ebjé za luroB 

.támi itse gásój a lomroM 
 

,wenlűh weregnI 
wenűf sé wanáF 

.dá totamrah ekéb gém aráM 
 

,gérmen a lüh!E 
:wélme za rám nöJ 

.órakat zá% tnelej tírobeB 
 

,lelré men ta"áV 
levétnemelpaN 

.ój intagllah nattota"ahlE 
 

wetse óludaV 
,wensel ,wenrötmáR 

.meme% sazál avpol wájgofeB 
 

mallad a darÁ 
,naklah nabmábo° 

.neletgév a na"ál loraktá S 
 
 

nabávah te%é!e .111711 ,tsepsiQ 

        „A lelkem, az veled messze száguld 
          És én,… és én ma itt maradok” 
        Dutka Ákos 
 
 
 
Gyógyírként 
 
 
Elfogyott végre, 
A napnak vége; 
Kevesebb mával a földi kín. 
 
Sötétül – látom – 
Ablak szobámon, 
Elül a zaj is már odakinn. 
 
A lázas szívem 
Megnyugszik, pihen, 
Életetadó csendnek örül. 
 
Ismerős árnyak 
Körömbe szállnak, 
Vecsernye kondul köröskörül. 
 
A sorsom félve  
Borul az éjbe, 
Mormol a jóság esti imát. 
 
Ingerek hűlnek, 
Fának és fűnek 
Mára még béke harmatot ád. 
 
Enyhül a nemrég, 
Jön már az emlék: 
Beborít jelent száz takaró. 
 
Vágyat nem érlel, 
Naplementével 
Elhagyatottan hallgatni jó. 
 
Vaduló estek 
Rámtörnek, lesnek, 
Befogják lopva lázas szemem. 
 
Árad a dallam 
Szobámban halkan, 
S átkarol lágyan a végtelen. 
 
 
Kispest, 2003. november 19. 



 ,gél a ssirf +o ,lef artú ,jeHy 
   Ygém llád=oreb ,lü na%%oh iq? 
ladrodnáv 

 
 
 
 

sádóznov semlertöˇ 
 
 
 

,wnülev gáliv a lotakaZ 
.wnudaram men neb+eh"e 

,atgáv divör wnütelé zA 
.wnu"áv a avráz wnéleb s 

 
,ebnegedi wnéntehemlE 

.gése%%em a wnáer ráv 
,sádó"ávle nebknüklel A 
.gé enneb +em? ,gés"iri s 

 
,lovát wnülőt wnü%el mesoS 

.wnunoh a mes dlöf wi"e 
,wi%kef e%%em +em? ráv za meN 

.wnu"av men loh? ,za menah 
 
 
 

nabávah ótnobgéj .23711 ,tágirotaliF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     „Hej, útra fel, oly friss a lég, 
       'ki hosszan ül, berozsdáll még” 
           vándordal 
 
 
 
 
Gyötrelmes vonzódás 
 
 
 
Zakatol a világ velünk, 
egyhelyben nem maradunk. 
Az életünk rövid vágta, 
s belénk zárva a vágyunk. 
 
Elmehetnénk idegenbe, 
vár reánk a messzeség. 
A lelkünkben elvágyódás, 
s irigység, 'mely benne ég. 
 
Sosem leszünk tőlünk távol, 
egyik föld sem a honunk. 
Nem az vár 'mely messze fekszik, 
hanem az, 'hol nem vagyunk. 
 
 
 
Filatorigát, 2015. február 9. 



 ,lórrás a gem wi%tál náktiRy 
 Yttőleza tlov +ehepóh "oh 
iatleH 

 
 
 
 

talugnaH 
 
 
 

,dnö' "an a ze a'ruF 
xsoráq ima ,tlunébgem nát 

,wizavah atógéR 
.sorás wa'men soráv a sé 

 
nátu ehip ,ehiP 

,ne!éres tsom tjaz a ipel 
_ natláv é””e _ dlöf ,gÉ 

.nebréhefóh davloe%%ö 
 

!éfpan-ah+ákpére~ 
,tá nomábo% a tno tűred 

!okla úcra soriP 
.tárro ajmo! zehgevü za 

 
matdaram lüde"E 

,ttőn ar"an +em? ,leddne' a "í 
nalatnu tatam lé° 

.ttögöm s ttőle !öggüfóh a 
 

nebtétös a náhuP 
,motagsokar lunalatléc 

,nebdne' !okétój A 
.motalodnog ótagzóllat 

 
 
 

nabávah te%é!e .111233334555567 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           „Ritkán látszik meg a sárról, 
             hogy hópehely volt azelőtt” 
       Heltai 
 
 
 
 
Hangulat 
 
 
 
Furcsa ez a nagy csönd, 
tán megbénult, ami káros? 
Régóta havazik, 
és a város nemcsak sáros. 
 
Pihe, pihe után 
lepi a zajt most serényen, 
Ég, föld – eggyé váltan – 
összeolvad hófehérben. 
 
Cserépkályha-napfény 
derűt ont a szobámon át, 
Piros arcú alkony 
az üveghez nyomja orrát. 
 
Egyedül maradtam 
így a csenddel, 'mely nagyra nőtt, 
Szél matat untalan 
a hófüggöny előtt s mögött. 
 
Puhán a sötétben 
céltalanul rakosgatom, 
A jótékony csendben, 
tallózgató gondolatom. 
 
 
 
Kispest, 1998. november 30. 



wájtokla wéhipóh si tánival A 
 
 
 
 

nosavaH 
(eksőlev) 

 
 
 

.gé za tagllah ,dlöf a tagllaH 

,wogalli' wen%ev ebőhleF 

.wéhip "ál a wenegnireq s 

.gigév créb a nalpap+átsirQ 

,go"ar náhup roktadarriV 

.wilréhefiq lőbégéskéq s 
 
 
 

nabávah getegref .1233334555567 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   A lavinát is hópihék alkotják 
 
 
 
 
Havason 
(velőske) 
 
 
 
Hallgat a föld, hallgat az ég. 

Felhőbe vesznek csillagok, 

s keringenek a lágy pihék. 

Kristálypaplan a bérc végig. 

Virradatkor puhán ragyog, 

s kékségéből kifehérlik. 
 
 
 
Kispest, 1996. január 4. 



 ,tedegédnev dlet%iTy 
 YXsi neltetih ah 
lóbnároQ a tezédI 

 
 
 
 

ek'üt wnuzáH 
 
 
 

nabkopan ttozotláv ergedih neletrih A 
,ttözöq Ywotalládavy ővke"i ergelem A 

ttöjeb si wö'üt "e ,ttü"e lakkogo!ú% A 
.nabsákal a té+eh atlalgofle s ,abzáh A 

 
,t!égel etekef a er%é wüttev trájdnim meN 

,tlüle jaz ilappan a nátuim ,rokka wa~ 
.tlüreq ros arrosűm sesélepiric a sÉ 
.trémele!éq a ő táláh wnüken ttodnom "Í 

 
,lannoza ebme%e ttotuj asárí %nekiD 

:woza wnü"el im "oh ,iznelle mesevtih mÁ 
.tnéknétse _ Yné+ehzűt a ló% wö'üt wenikAy 

 
,nabnoza mezré "ú ,gedih gém wnusákal ráB 
,wopan a wedivör "oh ,lótta lünelteggüF 

.tégelem nohtto za ajtjú! si ségerrip E 
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      „Tiszteld vendégedet, 
        ha hitetlen is!” 
         Idézet a Koránból 
 
 
 
 
Házunk tücske 
 
 
 
A hirtelen hidegre változott napokban 
A melegre igyekvő „vadállatok” között, 
A szúnyogokkal együtt, egy tücsök is bejött 
A házba, s elfoglalta helyét a lakásban. 
 
Nem mindjárt vettük észre a fekete legényt, 
Csak akkor, miután a nappali zaj elült, 
És a ciripeléses műsorra sor került. 
Így mondott nekünk hálát ő a kényelemért. 
 
Dickens írása jutott eszembe azonnal, 
Ám hitvesem ellenzi, hogy mi legyünk azok: 
„Akinek tücsök szól a tűzhelyén”  – esténként. 
 
Bár lakásunk még hideg, úgy érzem azonban, 
Függetlenül attól, hogy rövidek a napok, 
E pirregés is nyújtja az otthon melegét. 
 
 
 
Égeraracsa, 1995. augusztus 31. 



 ,nalatgodlob %el men rokka wa~ 
 naltadnomiq ima ,ilzöq ah 

 
 
 
 

sámotál ttöj neletriH 
 
 
 

,te%émret a tsom wilkodlaH 
;nebéví% droh tsálúmle 

tek%éf wa' war gásúromo˘ 
.negeteb ,nesegésní 

 
,ttozgárivle nednim ,nedniM 

;nekédiv a gem lü döq 
,tobmol agrás a wájtagga° 

.neblé% a gerep lével s 
 

:ődre za llá avta"ahlE 
;negedi nattot%ofbmol 

:ődemredgem nednim nebröQ 
.ne"eh sé netér ,nezív 

 
,nabzáh a ,tneb lánkáf gerÖ 

;menékemre" lénzűt a 
mattál t!éfpan i%avat sÉ 

.nebéme% téq ózrágus 
 

,eb ttözötlöq űred ,telÉ 
;negér tnim ,tdará gelem 

evlü neblö were" a zE 
.mepékmolá ónallile 
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      Csak akkor nem lesz boldogtalan, 
      ha közli, ami kimondatlan 
 
 
 
 
Hirtelen jött látomás 
 
 
 
Haldoklik most a természet, 
elmúlást hord szívében; 
Nyomorúság rak csak fészket  
ínségesen, betegen. 
 
Minden, minden elvirágzott, 
köd ül meg a vidéken; 
Szaggatják a sárga lombot, 
s levél pereg a szélben. 
 
Elhagyatva áll az erdő: 
lombfosztottan idegen; 
Körben minden megdermedő: 
vízen, réten és hegyen. 
 
Öreg fáknál bent, a házban, 
a tűznél gyermekénem; 
És tavaszi napfényt láttam 
sugárzó két szemében. 
 
Élet, derű költözött be, 
meleg áradt, mint régen; 
Ez a gyerek ölben ülve 
elillanó álomképem. 
 
 
 
Égeraracsa, 2003. október 15. 



 ,gepe' rokka wa' pa' a zEy 
 Ygelem a nöj s ,pan a tüs ah 
ól%áL irám'erQ 

 
 
 
 

x gedih ,"af loH 
 
 
 

,nökőzem a lef gobol zűT 
;tavah a le itegé paN 

,'norba verem a tnattapgeM 
.tara zív a ,gásaru jÚ 

 
nolécnápgéj ódavlo zA 

,wanzoda%táj wo!ávrávi° 
,irpös lé% ssirf takógoráQ 

.galótuf lef lozrob tá'ót S 
 

,nocapukóh "e tí%ü! léT 
;giátdaka%möröq idéV 

ebőgevel tnékaráp djaM 
Xwido%avat ,máL .lef tatpaQ 
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     „Ez a csap csak akkor csepeg, 
       ha süt a nap, s jön a meleg” 
         Krecsmáry László 
 
 
 
 
Hol fagy, hideg ? 
 
 
 
Tűz lobog fel a mezőkön, 
Nap égeti el a havat; 
Megpattant a merev abroncs,  
Új uraság, a víz arat.  
 
Az olvadó jégpáncélon 
Szivárványok játszadoznak, 
Károgókat friss szél söpri, 
S tócsát borzol fel futólag. 
 
Tél nyüszít egy hókupacon, 
Védi körömszakadtáig; 
Majd páraként levegőbe 
Kaptat fel. Lám, tavaszodik! 
 
 
 
Égeraracsa, 2003. április 18. 



 ,gelem "an iráunaJy 
 Ytehel asápa' netsI 
aluger it%arap 

 
 
 
 

esédőnűt lével ttolluH 
 
 
 

,néjetet capuq "e wolupal natdavreH 
.trodosel lóráf +em? ,tlov lé% i%ő so!úg 

,!émer i%avat a né matlov tnékléveL 
.trotob a ,trobíb a ,megne ttopaklef ed 

 
,abmolah séksövűh nesedne' wankar tsoM 

.goladna ak'am tőr "e wa' wnüttölüröq 
,abmog a wnutjar őn nálat "av ,wansáeB 
.wotalli ótagzi wnülőleb wandará s 

 
,wnutahtokla tobmod ,wnü%el nakos ah eD 

.tmeret tetelé jú wnünneb sádahroq a 
,wnunatrat djam lleq men lótsálut%up rokkA 

.tnelej sé tatlúm a ttü"e wüzző"el sé 
 

,moráviq _ mődi nav ,wnuláv é””eh teheL 
.wátiv a le wéstnöd ,ővöj a zoh timráb 

,morráv siq geltese ,bmötalki% so!ágaM 
.gáliv a djam leme lülef nomagamnö 

 
Xwnülőt aglod ój a rám le ettiv men "oH 

. ?láv arólav weléf sé rötö" meletjes %%or 
:wnüdőrtö" si tréim ,nát%it wa' motál tsoM 

.llá% ebtsüf momlá "í ,wognál a watpa'lef 
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          „Januári nagy meleg, 
           Isten csapása lehet” 
               paraszti regula 
 
 
 
 
Hullott levél tűnődése 
 
 
 
Hervadtan lapulok egy kupac tetején, 
gúnyos őszi szél volt, 'mely fáról lesodort. 
Levélként voltam én a tavaszi remény, 
de felkapott engem, a bíbort, a botort. 
 
Most raknak csendesen hűvöskés halomba, 
körülöttünk csak egy rőt macska andalog. 
Beásnak, vagy talán nő rajtunk a gomba, 
s áradnak belőlünk izgató illatok. 
 
De ha sokan leszünk, dombot alkothatunk, 
a korhadás bennünk új életet teremt. 
Akkor pusztulástól nem kell majd tartanunk, 
és legyőzzük együtt a múltat és jelent. 
 
Lehet heggyé válunk, van időm – kivárom, 
bármit hoz a jövő, döntsék el a viták. 
Magányos sziklatömb, esetleg kis várrom, 
önmagamon felül emel majd a világ. 
 
Hogy nem vitte el már a jó dolga tőlünk! 
rossz sejtelem gyötör és félek valóra vál' . 
Most látom csak tisztán, miért is gyötrődünk: 
felcsaptak a lángok, így álmom füstbe száll. 
 
 
 
Kispest, 1997. január 6. 



inzoklodnog tnim ,inzekélme bboj ahéN 
 
 
 

entehel ne+I 
 
 
 

,negé za pan a tűF 
;erdlöf a tev tognál 

,őgevel a lötsüF 
.nebröq rám si gemer 

 
,a+ug a revehlE 

;ajkéntahgozom 'nin 
:láki=um mes wö'üT 

.abkébmo= a wijúb 
 

'nis welél ttetmereT 
,nekédiv %ége za 

egrü za nebűf wa~ 
.neb!ére' a sá+ug s 

 
ajdnog nav waniluP 

,arjá! őleled a 
:wi'őp ipí' ah treM 
.abgáliv andala% 

 
nebgél őtek%er A 

,a!áq a nnef láti% 
a lü natdaráf djaM 

.argátúq so!ágam 
 

wil%íd jah!álavrÁ 
,notnop !áhén ,tto-tti 

:ebzív a zén a+óG 
.not+of sel arákéb 

 
,nabpa%i ,nétnem traP 
,wemég a wan%álkób 

,nav llot nokujókraT 
.wepé% wen%el lótta s 

 
,at%up a ttel tlahiQ 
;arám tnűtle nednim 

őzmellej gásráviS 
.argá%rokomoh e 
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      Néha jobb emlékezni, mint gondolkozni 
 
 
 
Ilyen lehetne 
 
 
 
Fűt a nap az égen, 
lángot vet a földre; 
Füstöl a levegő, 
remeg is már körben. 
 
Elhever a gulya, 
nincs mozoghatnékja; 
Tücsök sem muzsikál: 
bújik a zsombékba. 
 
Teremtett lélek sincs 
az egész vidéken, 
Csak fűben az ürge 
s gulyás a cserényben.  
 
Pulinak van gondja 
a delelő nyájra, 
Mert ha csípi pőcsik: 
szaladna világba. 
 
A reszkető légben 
szitál fenn a kánya, 
Majd fáradtan ül a 
magányos kútágra. 
 
Árvalányhaj díszlik 
itt-ott, néhány ponton, 
Gólya néz a vízbe: 
békára les folyton. 
 
Part mentén, iszapban, 
bóklásznak a gémek, 
Tarkójukon  toll van, 
s attól lesznek szépek. 
 
Kihalt lett a puszta, 
minden eltűnt mára; 
Sivárság jellemző 
e homokországra. 
 
 
 
Égeraracsa, 1997. június 22. 



 :ejőtsef bbo"angel nápaJy 
 ,seríh tlov lórra iasukoH 
 Yteketreq-be= a ettere% "oh 
sárdnA !ákéD 

 
 
 
 

gésse'löb nápaJ 
 
 
 

,medzeq "ú tamopan A 
;nednim llá mettőle ráB 

lüt%ereq náró "e ?djaM 
.mes timmes gém wezgév meN 

 
,nebmetreq a ette+eH 

;nezü armomá% +emA 
tételé mezén s ,wollÁ 
.nesedne' ,lattatíhÁ 

 
,mezré tegésse'löb A 
;ne'le molá za te+eM? 

,llá lovát dnog sé mörÖ 
.metset a widőtlötlef S 
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       „Japán legnagyobb festője: 
         Hokusai arról volt híres, 
         hogy szerette a zseb-kerteket” 
             Dékány András 
 
 
 
 
Japán bölcsesség 
 
 
 
A napomat úgy kezdem, 
Bár előttem áll minden; 
Majd' egy órán keresztül 
Nem végzek még semmit sem. 
 
Helyette a kertemben, 
Amely számomra üzen; 
Állok, s nézem életét 
Áhítattal, csendesen. 
 
A bölcsességet érzem, 
'Melyet az álom elcsen; 
Öröm és gond távol áll, 
S feltöltődik a testem. 
 
 
 
Égeraracsa, 2015. szeptember 26. 



 ,őn men gem nabsuinúj iMy 
 Yőlleq erzűt wa' !ozib za 
akódnom ipén 

 
 
 
 

tenezü isuinúJ 
 
 
 

,nőzem-nődre ajuh-ejeh a rám tlúmlE 
.telé za tatgopoq nebkek%éf sa!rá za 

,nnöf wéq a wilsagam lüneltetehrélE 
.we!éf a le wan%ú neré őzedegrö' 

 
takálrotiv tsüze wék'őhlef óg+omoG 

.nebgésneltetehrém a naklah wanatnob 
talligáriv a%óq ,ó%álkób ermekleL 

.neőtíge%ér-"áv ,na"ál widepelet 
 

,neketér sogáriv wanzátnih wógnalliP 
;gobod nebbegelem rám eví% wendlöf a 
:neb"löv a lohalav wizátólf ókniláM 

.worot siq wos ignez tétenö%öq telé 
 

, _ esétev őtevgaM _ lüdne= sétev ttodlÁ 
.náhup gnel avgnoljah űf dlöz nasosúh a 

,evgebel neb!éfpan ,nélé% watu gerÖ 
.náfcáka za ppe'zém nasomlá loksibób 

 
,tá%aq a rám winef :tláiq sav a sé őQ 

;nebőlűd a erdner űf sotamrah a lőd 
,gássogáliv a őn námo! wosátnihuS 

.nebőgevel a rá! ő% totalliané% 
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           „Mi júniusban meg nem nő, 
             az bizony csak tűzre kellő” 
               népi mondóka 
 
 
 
 
Júniusi üzenet 
 
 
 
Elmúlt már a heje-huja erdőn-mezőn, 
az árnyas fészkekben kopogtat az élet. 
Elérhetetlenül magaslik a kék fönn, 
csörgedező éren úsznak el a fények. 
 
Gomolygó felhőcskék ezüst vitorlákat 
bontanak halkan a mérhetetlenségben. 
Lelkemre bóklászó, kósza virágillat 
telepedik lágyan, vágy-részegítően. 
 
Pillangók hintáznak virágos réteken, 
a földnek szíve már melegebben dobog; 
Málinkó flótázik valahol a völgyben: 
élet köszönetét zengi sok kis torok. 
 
Áldott vetés zsendül – Magvető vetése – , 
a húsosan zöld fű hajlongva leng puhán. 
Öreg utak szélén, napfényben lebegve, 
bóbiskol álmosan mézcsepp az akácfán. 
 
Kő és a vas kiált: fenik már a kaszát, 
dől a harmatos fű rendre a dűlőben; 
Suhintások nyomán nő a világosság, 
szénaillatot sző nyár a levegőben. 
 
 
 
Kispest, 1999. január 18. 



 :tehel sevdeq nabmolagiV 
 tele% inpa' wanko!ál a 

 
 

…tev tele% iQ? 
 
 
 

,wenkele% a nav wujázaH 
.wenléger si takos wulóR 

,wanjúf tim ,loh Xtáh gem wüzzéN 
xwan- nufját _ "í _ wnüzeven tim S 

 
nasorahiv ,lé% ólobmoR 
.nabái=Á-teleQ júf ttO 
,ravaq mumá% nabákirfA 

.rahivkomoh zará% ,órroF 
 

,arób a júf notrap támlaD 
.anózrahiv ttöj lórka%É 

,nőf a llá% ah ,gelem ,zará° 
.nöj élefel lóbplA za sÉ 

 
,iléd ,sáráp ókkoris A 

.ikéllem regnet-izökdlöF 
,lé%ógrof "an ódánrot A 

.lé nab- ÁSU s nabáidnI 
 

,erké%moráH nöj lőrteleQ 
.eremen a zará% ,gediH 

,tá júf élef őtílne"E 
.tá%%ap a ze :nav si lé% bböT 

 
,ráv nu%nom a nabáidnI 

.ráj lüröq trap a%%iv-adO 
,i"eh _ lárt%im aicnarf-léd A 

.ika%é wa' ele% zará° 
 

tmeret t- nolkic vögé órroF 
.neregnet sé nekédivtraP 

nájtrap löbö-ióki%keM 
.nákirruh a :lúd nákro %őB 

 
,t%ará teziv la%savat lé° 

.t%aráf tsatu ,tatuq tebe` 
,lé si rebme tleléb lellé° 
...lé% a tjúfle te+em? ,em%e S 

 
 
 

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ 

       Vigalomban kedves lehet: 
       a lányoknak csapni szelet 
 
 
′Ki szelet vet… 
 
 
 
Hazájuk van a szeleknek, 
Róluk sokat is regélnek. 
Nézzük meg hát! hol, mit fújnak, 
S mit nevezünk – így – tájfun -nak? 
 
Romboló szél, viharosan 
Ott fúj Kelet-Ázsiában. 
Afrikában számum kavar, 
Forró, száraz homokvihar. 
 
Dalmát parton fúj a bóra, 
Északról jött viharzóna. 
Száraz, meleg, ha száll a főn, 
És az Alpból lefelé jön. 
 
A sirokkó párás, déli, 
Földközi-tenger melléki. 
A tornádó nagy forgószél, 
Indiában s USÁ -ban él. 
 
Keletről jön Háromszékre, 
Hideg, száraz a nemere. 
Egyenlítő felé fúj át, 
Több szél is van: ez a passzát. 
 
Indiában a monszun vár, 
Oda-vissza part körül jár. 
A dél-francia misztrál – hegyi, 
Száraz szele csak északi. 
 
Forró égöv ciklon -t teremt 
Partvidéken és tengeren. 
Mexikói-öböl partján 
Bősz orkán dúl: a hurrikán. 
 
Szél tavasszal vizet áraszt, 
Zsebet kutat, utast fáraszt. 
Széllel bélelt ember is él, 
S eszme, 'melyet elfújt a szél... 
 
 
 
Kispest, 1999. december 29. 



 wussálgem "oh ,wnüme% a egnöˇy 
 Ytájádo' i!!emalav dlöf a 
náit%irQ inaJ nezrednA 

 
 
 
 

nelteteh%ékrüfiQ 
 
 
 

,sádo' nátlém wnugáliv A 
.ódósomle ttala ní%lef 

,sám ttünednim ,sám telé zA 
.óg+ob wos a latu erre 

 
wotit tétös ,őtege!eF 

,nődökzőtjer wnélöf wiljah 
gésse'löb nelteteh%ékrüfiQ 

.nővöj a le widoklaru 
 

iőreső te%émret A 
,tegév ahos wenré men "í 

majgofgem "oh ,mödöklőrE 
.tegésnednim a mestrégem s 
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        „Gyönge a szemünk, hogy meglássuk 
          a föld valamennyi csodáját” 
          Andersen Jani Krisztián 
 
 
 
 
Kifürkészhetetlen 
 
 
 
A világunk méltán csodás, 
felszín alatt elmosódó. 
Az élet más, mindenütt más, 
erre utal a sok bolygó.  
 
Fenyegető, sötét titok 
hajlik fölénk rejtőzködőn, 
Kifürkészhetetlen bölcsesség 
uralkodik el a jövőn. 
 
A természet őserői 
így nem érnek soha véget, 
Erőlködöm, hogy megfogjam 
s megértsem a mindenséget. 
 
 
 
Égeraracsa, 2005. április 27. 



 ,lévelafrá! ,lévelafzűFy 
 Ylé% a irdose%%ö tednim 
ladpén 

 
 
 
 

meretláb tlűhiQ 
 
 
 

xlo/áfa=ór a rám nav loH 
;lomár +ámoh ,őh a nallI 

,tiprákrédnüt a rám wilseF 
.tírá% sé la' te!!öq lé% sűH 

 
,lu!ávlahle agráspan A 

;lutáh ,löle gnel lá% tsüzE 
,merevgéj a wi%ámőlE 

.nege!ő% wa' nözögáriV 
 

,nasotavó gö+öpmöh döQ 
;nappoq negéj ajámzi' "aF 
:dála lüreq rava sokjaP 
.tácnátekpel itjel léveL 

 
,zál irá! a nebőlűhiQ 

;zár to"norrop ,tírakat %Ő 
Xlozáf ah ,ddi% ,ergé za zzéN 

.lo/áfgalli' dzeq inzárki% S 
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   „Fűzfalevél, nyárfalevél, 
     mindet összesodri a szél” 
      népdal 
 
 
 
 
Kihűlt bálterem 
 
 
 
Hol van már a rózsafátyol? 
Illan a hő, homály rámol; 
Feslik már a tündérkárpit, 
Hűs szél könnyet csal és szárít. 
 
A napsárga elhalványul, 
Ezüst szál leng elöl, hátul; 
Előmászik a jégverem, 
Virágözön csak szőnyegen. 
 
Köd hömpölyög óvatosan, 
Fagy csizmája jégen koppan; 
Pajkos avar kerül alád: 
Levél lejti lepketáncát. 
 
Kihűlőben a nyári láz, 
Ősz takarít, porrongyot ráz; 
Nézz az égre, szidd, ha fázol! 
S szikrázni kezd csillagfátyol. 
 
 
 
Égeraracsa, 2002. október 2. 



 neb+ém a wazáh A 
 ,wenel!éf nasáktir 
 neb!émetüs a tnim 
 weme%alo=am a 

 
 
 
 

mettetzektevökiQ 
 
 
 

matgorava' nokáctu siQ 
,ne"ehráV iadub a 

,ttetezev löf wa' se%%ö zA 
.mes wi"e gem élefel 

 
,innöjel "í djam dut na"oH 

xnö%ökár etse za ah 
"av ,si lejjé gém nnef gnödŐ 

.nökő'pél lákrotobel 
 
 
 

nabávah te%é!e .1111711 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      A házak a mélyben 
      ritkásan fénylenek, 
      mint a süteményben 
      a mazsolaszemek 
 
 
 
 
Kikövetkeztettem 
 
 
 
Kis utcákon csavarogtam 
a budai Várhegyen, 
Az összes csak föl vezetett, 
lefelé meg egyik sem. 
 
Hogyan tud majd így lejönni, 
ha  az este ráköszön? 
Ődöng fenn még éjjel is, vagy 
lebotorkál lépcsőkön. 
 
 
 
Kispest, 2004. november 22. 



 gér-segér tobábiléd A 
 gé za sé ajlozjar dlöf a 

 
 
 
 

wnüdlöflA őtjer te'niQ 
 
 
 

,dlöflA za v!öq sogásdámI 
.ttotadsomgem nabóh +emA 

,nödlöf anrab lükéq zívdaV 
.ttodóró%le 'tjar telé zA 

 
,!égel !émeq afcáka zA 
.ógnir sigém agáriv A 

,tehel sotnof ajdnog ví% A 
.ótísah gitno' mesgém mÁ 

 
,%avat ra"am a segésleF 

.ne'nin alán bbőt%ev!éfme° 
,ze emlere% dlöf a sé gÉ 
.nednim enneb sedéreseQ 

 
wosáludzubiken "an A 

,rám wanzárki% arkogalli~ 
lób%avat tráv (a) %el tréim mÁ 

xrá! rápoq sé sogataviS 
 

,innáb elev dut men ikA 
.tlö taját ttegéiq wannA 
:ajdut _ tévle! itré ikA 

.dlöfa!a ttodlá le''lömüˇ 
 
 
 

nabávah a!adlöf .23711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             A délibábot réges-rég 
             a föld rajzolja és az ég 
 
 
 
 
Kincset rejtő Alföldünk 
 
 
 
Imádságos könyv az Alföld, 
Amely hóban megmosdatott. 
Vadvíz kékül barna földön, 
Az élet rajt' elszóródott. 
 
Az akácfa kemény legény, 
A virága mégis ringó. 
A szív gondja fontos lehet, 
Ám mégsem csontig hasító. 
 
Felséges a magyar tavasz, 
Szemfényvesztőbb nála nincsen. 
Ég és a föld szerelme ez, 
Keserédes benne minden. 
 
A nagy nekibuzdulások 
Csillagokra szikráznak már, 
Ám miért lesz (a) várt tavaszból 
Sivatagos és kopár nyár? 
 
Aki nem tud vele bánni, 
Annak kiégett tájat ölt. 
Aki érti nyelvét – tudja: 
Gyümölccsel áldott anyaföld. 
 
 
 
Égeraracsa, 2015. szeptember 24. 



 ,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. 



 ,ludroz le!le tnednim rám döq a rokimA 
 ludrof élefeb wa' welél a rokna+o 

 
 
 
 

nabmókcuQ 
 
 
 

,nednim gáv-rú% nebgedih A 
.worasrotúb selé wos tnáB 

,rebmegerö se+é%e% tniM 
.goladna wnüttözöq lét A 

 
,afráh a gnez nonotalaB 

;sév gedih a ,dasah erküT 
:lajjabor "an göröd ,tlövüS 

.sédeper ze * Ygéj a wizíHy 
 

nabmábo% sűh ,neltetűf A 
.wogrom ttözöq wa"rát gediR 
,lef wandódlo nebgelem "áL 
.wokras a el wendö+öbmög S 

 
,lugát géj a nopan geleM 

;sám sér a ze s , Yloruty evröT 
:izrégem trem ,ól a daiR 

.sánair ze * wí'zív na%%oH 
 
 
 

nabávah wele% .1111711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Amikor a köd már mindent elnyel zordul, 
     olyankor a lélek csak befelé fordul 
 
 
 
 
Kuckómban 
 
 
 
A hidegben szúr-vág minden, 
Bánt sok éles bútorsarok. 
Mint szeszélyes öregember, 
A tél közöttünk andalog. 
 
Balatonon zeng a hárfa, 
Tükre hasad, a hideg vés; 
Süvölt, dörög nagy robajjal: 
„Hízik a jég” ―  ez repedés. 
 
A fűtetlen, hűs szobámban 
Rideg tárgyak között morgok. 
Lágy melegben oldódnak fel, 
S gömbölyödnek le a sarkok. 
 
Meleg napon a jég tágul, 
Törve „turol” , s ez a rés más; 
Riad a ló, mert megérzi: 
Hosszan vízcsík ― ez rianás. 
 
 
 
Égeraracsa, 2004. április 23. 



 ,akrágobacitaQy 
 :avllá%le gem dsatuM 
 ,zehjréf wen%iv erreM 
 Yxzehék!égel ne+im S 
roksétetlüper 

 
 
 
 

X Ó _ lognáL 
(nebévé ól a) 

 
 
 

!éfőrev ózárki° 
,taját a ajtírob 

wizmálluh nabromáM 
.tallá ,!évön ,rebme 

 
,gáriv siq a teveN 
;te%émret a gnojju 

lóbkokrot so!osráB 
.wené za tletaláh 

 
lad siq a lözöq tiM 

: xérácacah e sé 
lassátatdagarlEy 

YXémábab a we%el 
 
 
 

nabávah telekiq .11711 ,gásadzagődrE-i%ekaduB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     „Katicabogárka, 
       Mutasd meg elszállva: 
       Merre visznek férjhez, 
       S milyen legénykéhez?” 
      repültetéskor 
 
 
 
 
Lángol – Ó ! 
(a ló évében) 
 
 
 
Szikrázó verőfény 
borítja a tájat,  
Mámorban hullámzik  
ember, növény, állat. 
 
Nevet a kis virág, 
ujjong a természet; 
Bársonyos torkokból 
hálatelt az ének. 
 
Mit közöl a kis dal 
és e hacacáré?  : 
„Elragadtatással 
leszek a babámé!” 
 
 
 
Budakeszi-Erdőgazdaság, 2002. március 26. 



 _ melév "ú _ wnugáliv A 
 nebő/ü% "e nav enneb 

 
 
 
 

no+ápaL 
 
 
 

,láti% döq abmocra zA 
;ga%rava ttozá ,zéhen 

,lonoh dne' mettölüröQ 
.gatagllah sé semleléf 

 
,nebmeví% nav moladjáF 

;moladjáf őrtö" ,sevöq 
%anap ózoknávíkiQ 

.norava za widóró% 
 

lef wenröt lőr+ém no"aN 
,neseveh miava% a 

talodnog őtetlé zA 
.nebmejef a "í lu"ó" 

 
tácnát romoq !rá sé !éF 

,no+ápal a ,tnel itjel 
,lüzehen mabál tékdniM 

.nosotá tto rokima 
 

,géstétös a lükrü%lE 
;+ámoh a ludráli%gem 

:ólav a re! tokalA 
.ját a őtehré nettet 

 
,widősév er!évrekeT 

;lukala avgorávi% 
ermeklel a nekközáR 

.lunaltatahllánelle 
 
 
 

nabávah a!adlöf .111711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 

       A világunk – úgy vélem – 
       benne van egy szütyőben 
 
 
 
 
Lapályon 
 
 
 
Az arcomba köd szitál, 
nehéz, ázott avarszag; 
Körülöttem csend honol, 
félelmes és hallgatag. 
 
Fájdalom van szívemben, 
köves, gyötrő fájdalom; 
Kikívánkozó panasz 
szóródik az avaron. 
 
Nagyon mélyről törnek fel 
a szavaim hevesen, 
Az éltető gondolat 
gyógyul így a fejemben. 
 
Fény és árny komor táncát 
lejti lent, a lapályon, 
Mindkét lábam nehezül, 
amikor ott átoson. 
 
Elszürkül a sötétség, 
megszilárdul a homály; 
Alakot nyer a való: 
tetten érhető a táj. 
 
Tekervényre vésődik, 
szivárogva alakul; 
Rázökken a lelkemre 
ellenállhatatlanul. 
 
 
 
Égeraracsa, 2003. szeptember 28. 



 ,retém á233 ,11 rebme bbasagamgel A 
 ,retém 2 .bq tnáfele iakirfa za 
 retém 333 a%%oh anláb wéq a 

 
 
 
 

weterém őzögű!eL 
 
 
 

,wosáiró wnützöq wenlÉ 
;tallá si men sé rebme men 

dotál ah"oh ,%tehdőző”geM 
.takáf-%utpilakue za 

 
,wépröt lüvíkneze wannaV 

;órpa tnappor wüterém a 
muirétkab a sé suríV 

.ótahtál men lemme% daba% 
 

wenküsötnöq "an sé !i'iQ 
;né mozóda lattaládo' 

,ár őzmellej sédekevöN 
.!évön :wüven a ttel tréze 

 
 
 

nabávah wele% .111711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 tazára"aM 
 
 tretém 245 a iréle %utpilakue za 
 norkim 1 surív azneulfni za 

      A legmagasabb ember 2,75 méter, 
      az afrikai elefánt kb. 5 méter, 
      a kék bálna hossza 30 méter 
 
 
 
 
Lenyűgöző méretek 
 
 
 
Élnek köztünk óriások, 
nem ember és nem is állat; 
Meggyőződhetsz, hogyha látod 
az eukaliptusz-fákat. 
 
Vannak ezenkívül törpék, 
a méretük roppant apró; 
Vírus és a baktérium 
szabad szemmel nem látható. 
 
Kicsiny és nagy köntösüknek 
csodálattal adózom én; 
Növekedés jellemző rá, 
ezért lett a nevük: növény. 
 
 
 
Égeraracsa, 2003. április 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Magyarázat 
 
      az eukaliptusz eléri a 155 métert 
      az influenza vírus 1 mikron 



 we/nip őlé nebte%émret Ay 

 Ywenlekené nabsáló%ját 

rodnáS sadloH 

 

 

 

javi=rádaM 

 

 

 

:elüf elü% a ajllaH 

.elümelüf a gotta' 

: ?zátólf ah ,óknilám A 

. ?zálovuf t- Yóid ój ?+imy 

wégenic wige/nip tzA 

YXwékinti!y :"oh ,la%%avat 

,lef ebgé llá% atri'aP 

.lekené naódará s 

geresdah ek'efitsüF 

.gere'i' ,lekére'if 

,jáv túdo sé wi%úq náF 

.+ákrah a nekkö% _ Ywkürt-wki'y 

ajókal we%éf sagaM 

.a+óg a evlepeleq 

:ge/ip sé tnakkir ógiR 

Yxge/if a ge/i "oh ,sony 

_ XwukabaH _ ajdnom téveN 

.wkukaq a war men tek%éf s 

,egi!ev ,adnirede° 

.ekizüf pla'pli' lé tto 

:!évevö% alad s ,gorá~ 

.!évevöj a +égeres 

xlekedré ekő/nip A 

.lekené nesötsüze 

 

         „A természetben élő pintyek 

           tájszólásban énekelnek” 

              Holdas Sándor 

 

 

 

Madárzsivaj 

 

 

 

Hallja a szüle füle: 

csattog a fülemüle. 

A málinkó, ha flótáz' : 

„mily' jó dió” -t fuvoláz' . 

Azt pintyegik cinegék 

tavasszal, hogy: „nyitnikék!” 

Pacsirta száll égbe fel, 

s áradóan énekel. 

Füstifecske hadsereg 

ficserékel, csicsereg. 

Fán kúszik és odút váj, 

„csikk-trükk” – szökken a harkály. 

Magas fészek lakója 

kelepelve a gólya. 

Rigó rikkant és pityeg: 

„nos, hogy ityeg a fityeg?” 

Nevét mondja – Habakuk! – 

s fészket nem rak a kakukk. 

Szederinda, venyige, 

ott él csilpcsalp füzike. 

Csárog, s dala szövevény: 

seregély a jövevény. 

A pintyőke érdekel? 

ezüstösen énekel. 

 

 1 



 

 

 

 

YXráqY :ajdnom lappan újraV 

.rám gohuh +ogab lejjé 

,tekené tne//üf wóriP 

.tege'i' gem e=e= a 

,nebgél a tagúrq uraD 

.netér a //alap/ipjrüf 

,ráj elreg avlokébruT 

.rápbmalag gereseq ,gúb 

,ava% sas gojjiv _ Ywkilq-wkilQy 

.a%anap v+ö za _ Yx ?őj iqy 

,dahbérev a lepiri~ 

. Ywa'-wa'-wa'y :gerre' akra% 

,tegette' ak%u' náf A 

.tegele tlokir +áris 

,gola" nnel gosrah siraH 

.golavir negé ú//ah 

,lój gopás ,gopáh ecéR 

.lokivuq gem wivuq a 

,nabrá'om a rís cibíB 

.nabdán a gorroq wö'öv 

,cilegnet a ló% na"áL 

. Ycil egit ,cil-gity :alad 

,rádam a %el "í sognaH 

.rátah a lótladrádam s 

 

 

 

nabávah ré!eq jú .111233334555567 ,a'araregÉ 

 

 

 

 

 

 

 

Varjú nappal mondja: „kár!” 

éjjel bagoly huhog már. 

Pirók füttyent éneket, 

a zsezse meg csicseget. 

Daru krúgat a légben, 

fürjpitypalatty a réten. 

Turbékolva gerle jár, 

búg, kesereg galambpár. 

„Klikk-klikk” – vijjog sas szava, 

„ki jő' ?” – az ölyv panasza. 

Csiripel a verébhad, 

szarka cserreg: „csak-csak-csak” . 

A fán csuszka csetteget, 

sirály rikolt eleget. 

Haris harsog lenn gyalog, 

hattyú égen rivalog. 

Réce hápog, sápog jól, 

a kuvik meg kuvikol. 

Bíbic sír a mocsárban, 

vöcsök korrog a nádban. 

Lágyan szól a tengelic, 

dala: „tig-lic, tige lic” . 

Hangos így lesz a madár, 

s madárdaltól a határ. 

 

 

 

Égeraracsa, 1998. augusztus 12. 
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 óh isuicráMy 
 ,ój ?es rokka gém 
 norátab sebes ah"oH 
 Ynorátah a tá wi%iv 
aluger it%arap 

 
 
 
 

suicráM 
 
 
 

,ahom a dlöz nőtetzáh A 
.noravdu za goro' !éfpaN 
:nabmottala ajllah wé!rÁ 
.norava tloh lüdne= telÉ 

 
,táráp at%it netér a ví° 

,tégéssövűh a%óq wataP 
;tárop watu sé wogáriV 

.dékéb a za ,lehel tima S 
 

,za bála+óg sorip ,ú%%oH 
.létí ttelef wákéb a +eM? 
,za"á pan a lőbkék'őhleF 

.lé% a nebűf a gerepmeH 
 

nebéme%bmog wábil seh+eP 
,sázokládo' a ógolli~ 

,men gém ,le wéttetjelef meN 
.sádo' +ema ,tetedzeq A 

 
asáludnoq gnarah őgneL 

,ttelef sátná% ,nabsagam llá° 
argáriv sé %iv erke"üR 

.tetenezü sogásdámI 
 
 
 

nabávah wele% .1711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        „Márciusi hó 
          még akkor se’ jó, 
          Hogyha sebes batáron 
          viszik át a határon” 
               paraszti regula 
 
 
 
 
Március 
 
 
 
A háztetőn zöld a moha, 
Napfény csorog az udvaron. 
Árnyék hallja alattomban: 
Élet zsendül holt avaron. 
 
Szív a réten tiszta párát, 
Patak kósza hűvösségét, 
Virágok és utak porát; 
S amit lehel, az a békéd. 
 
Hosszú, piros gólyaláb az, 
'Mely a békák felett ítél. 
Felhőcskékből a nap ágyaz, 
Hempereg a fűben a szél. 
 
Pelyhes libák gombszemében 
Csillogó a csodálkozás, 
Nem felejtették el, még nem, 
A kezdetet, amely csodás. 
 
Lengő harang kondulása 
Száll magasban, szántás felett, 
Rügyekre visz és virágra 
Imádságos üzenetet. 
 
 
 
Égeraracsa, 2001. április 4. 



 .őtlek!émer elef wosátáliq A 
 xelef wi+em :sédréq a zA 

 
 
 
 

modoksámat géM 
 
 
 

ropgáriv nebgél A 

,sánahuz!éf sé 

,rotás wéq ,tnop%avaT 

.sám a tnö%ökeb s 
 
 
 

nabávah telekiq .711 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             A kilátások fele reménykeltő. 
             Az a kérdés: melyik fele? 
 
 
 
 
Még tamáskodom 
 
 
 
A légben virágpor 

és fényzuhanás, 

Tavaszpont, kék sátor, 

s beköszönt a más. 
 
 
 
Kispest, 2000. március 26. 



 ttoloh ,lunalatkédaram gém mezré meN 
 ttodorogu= áttnop rám lét nelteiq a 

 
 
 
 

mokalba za tnaccokgeM 
 
 
 

wankopan őlökeléL 

,egév %el rokka wa' 

wenkecrep letenü% ah 

,esélesérpe%%ö 

lavátalli eh!e sé 

samladaid a dzüq 

ótagoti!upaq sé 

.%avaT űjővöj "an 
 
 
 

nabávah a!adlőf .1111711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Nem érzem még maradéktalanul, holott 
       a kietlen tél már ponttá zsugorodott 
 
 
 
 
Megkoccant az ablakom 
 
 
 
Lélekölő napoknak 

csak akkor lesz vége, 

ha szünetel perceknek 

összepréselése, 

és enyhe illatával 

küzd a diadalmas 

és kapunyitogató 

nagy jövőjű Tavasz. 
 
 
 
Égeraracsa, 2004. szeptember 30. 



 zohkoglod pé% názagi zA 
 nav wnüzöq wos men 

 
 
 
 

sázokta"ofpaN 
 
 
 

,tlob sé édób ,rázab trázeB 

.dloh a topan atpolle trem 

:tloh ttel lappan te%émret A 

,tló% mes rádam ,nednim tlüle 

tlognah akébósá "e wa~ 

;tlolad rám +em? ,ttellem wö'üt 

tlodjag ge%ér nelte"e sÉ 

.tloga/uktá loh? ,nerét a 

tlov a'ruf ed XnetsimarU 

.tlof ótahtál noknugalli' 
 
 
 

nabávah ré!eq jú .1111233334555567 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Az igazán szép dolgokhoz 
       nem sok közünk van 
 
 
 
 
Napfogyatkozás 
 
 
 
Bezárt bazár, bódé és bolt, 

mert ellopta napot a hold. 

A természet nappal lett holt: 

elült minden, madár sem szólt, 

Csak egy ásóbéka hangolt 

tücsök mellett, 'mely már dalolt; 

És egyetlen részeg gajdolt 

a téren, 'hol átkutyagolt. 

Uramisten! de furcsa volt 

csillagunkon látható folt. 
 
 
 
Égeraracsa, 1999. augusztus 11. 



abmobnégordih őlé paN A 
 
 
 
 

erétlekpaN 
(eksőlev) 

 
 
 

:trátahótál a mele"iF 

tnéknolanjah "oh ,evlémeR 

.tráv avráv a winűtőle 

:pala ár nav trem ,wátríeL 

,tnékgalli' "av tnékbmögamzalP 

Xpan a nöjlef wa' armomá% 
 
 
 

nabávah wele% .1233334555567 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      A Nap élő hidrogénbomba 
 
 
 
 
Napkeltére 
(velőske) 
 
 
 
Figyelem a látóhatárt: 

Remélve, hogy hajnalonként 

előtűnik a várva várt.  

Leírták, mert van rá alap: 

Plazmagömbként vagy csillagként, 

számomra csak feljön a nap! 
 
 
 
Égeraracsa, 1996. április 15. 



 ;lé%eb lőrnelej ,tdeker nabtlúm a ikA 
 nelej a tlúm wanna ,lé nebővöj a ika 

 
 
 
 

wolara˘ 
 
 
 

wosubmaj _ 1 
 

,rám artrap a we"eM 
,mocartam a meleV 

:tráv avráv a ttöjlE 
.molanjah a séseM 

 
 

,tlláeb wéq a novaT 
,moti=áp a mádiV 

,tllá% ermezeq rágoB 
.modokpa' evze"eL 

 
 

,ját a tláv ergeleM 
,motalrát a we"eH 
jáf ení% anrab A 
.nomatáh a ,nopaN 

 
 
 

wosuehort _ 11 
 

aráp a llá% erzíV 
,ergelem "an irá˘ 
aláh a llá% ergÉ 
.ertelekpan e%%eM 

 
 

,ajdámi dámon ráB 
,erődi tüs ah ,paN 

:ajtál tza wa' ergéV 
.erőb a ttel anraB 

 
 

a dalahtá a"naH 
,erétse nocartaM 

am nálat wanazjaR 
.errév a wogo!ú° 

 
 

          Aki a múltban rekedt, jelenről beszél; 
          aki a jövőben él, annak múlt a jelen 
 
 
 
 
Nyaralok 
 
 
 
1 – jambusok 
 
Megyek a partra már, 
Velem a matracom, 
Eljött a várva várt: 
Mesés a hajnalom. 
 
 
Tavon a kék beállt, 
Vidám a pázsitom, 
Bogár kezemre szállt, 
Legyezve csapkodom.  
 
 
Melegre vált a táj, 
Hegyek a tárlatom, 
A barna színe fáj 
Napon, a hátamon. 
 
 
 
2 – trocheusok 
 
Vízre száll a pára 
Nyári nagy melegre, 
Égre száll a hála 
Messze napkeletre. 
 
 
Bár nomád imádja, 
Nap, ha süt időre, 
Végre csak azt látja: 
Barna lett a bőre. 
 
 
Hangya áthalad a 
Matracon estére, 
Rajzanak talán ma 
Szúnyogok a vérre. 
 
 

 1 



 
 
 
 

wosut%epana _ 111 
 

delevel mosavlO 
,nojalat sevüf A 
temegne tíkavlE 

.notalaB ógacaQ 
 
 

waragob órpa zA 
,nórakat ráj adaH 

,wa' er"e ,pí' er"E 
.morakav rokimA 

 
 

,táado !o'adaB 
,!okaB a tál edI 

bbákni evdereveH 
.nopan a wölüseL 

 
 
 

wosulitkad _ 1111 
 

:ezüf !o'adaB pé° 
,ahurbmol ilováT 
,eziv notalaB wéQ 

.agubdán nielé° 
 
 

evlü noladlolúT 
,adah wótagotáL 

er"e nopan irá˘ 
.ajaz wédiv a llá° 

 
 

,ürüb dlöz a e%%eM 
.eger gnireq alóR 

:ürü lárgu erdneR 
.e"el loka ipí~ 

 
 
 

nabávah telekiq .1233334555567 ,tsepsiQ 
 
 
 
 

 
 
 
 
3 – anapesztusok 
 
Olvasom leveled 
A füves talajon, 
Elvakít engemet 
Kacagó Balaton. 
 
 
Az apró bogarak 
Hada jár takarón, 
Egyre csíp, egyre csak, 
Amikor vakarom. 
 
 
Badacsony odaát, 
Ide lát a Bakony, 
Heveredve inkább 
Lesülök a napon. 
 
 
 
4 – daktilusok 
 
Szép Badacsony füze: 
Távoli lombruha, 
Kék Balaton vize, 
Szélein nádbuga. 
 
 
Túloldalon ülve 
Látogatók hada, 
Nyári napon egyre 
Száll a vidék zaja. 
 
 
Messze a zöld bürü, 
Róla kering rege. 
Rendre ugrál ürü: 
Csípi akol legye. 
 
 
 
Kispest, 1996. március 24. 
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allirtrádam tahzognah men nodloH A 
 
 
 

őlerá˘ 
 
 
 

nokolanjah sáráP 
,treq a lehel nédü 

a=árav rokne+I 
.trebme za ajgofgem 

 
növüf révöq ,sosúH 

,tamrah a wizö"nö" 
labbál neletízeM 

.wanplat a őtíssirf 
 

tlúmle gelgév aráM 
,a%án te%émret a 

réhef wáf a tlluheL 
.ajátérkobgáriv 

 
wenőn wábab'lömüˇ 

, _ webbe% er"e _ nokáf 
argá-lórgá wutjaR 

.dekper akrádam a 
 

nogá sotno' sánraB 
,we%éf tte%é!eveh 

-bmalag seh+ep enneB 
.wezén arkákóif 

 
:ó!akú/ a látéS 

,tna//oq wenkébi' a 
ttözöq dlöz a nokáF 

.tnakkir óknilám a 
 

YXóríb nednim tucnuHy 
,er"e ajlábaiq _ 
,lü aráfe!%ere~ 

.er””em a zén mes ár 
 

,aka%jé za eh!E 
;gelem rám lappan a 

,gé za wéq ógo"aR 
.gellef ajrakat men 

 
 
 

nabávah sádlá .1233334555567 ,a'araregÉ 

           A Holdon nem hangozhat madártrilla 
 
 
 
Nyárelő 
 
 
 
Párás hajnalokon 
üdén lehel a kert, 
Ilyenkor varázsa 
megfogja az embert. 
 
Húsos, kövér füvön 
gyöngyözik a harmat, 
Mezítelen lábbal 
frissítő a talpnak. 
 
Mára végleg elmúlt 
a természet násza, 
Lehullt a fák fehér 
virágbokrétája. 
 
Gyümölcsbabák nőnek 
fákon – egyre szebbek – , 
Rajtuk ágról-ágra 
a madárka repked. 
 
Barnás csontos ágon 
hevenyészett fészek, 
Benne pelyhes galamb- 
fiókákra nézek. 
 
Sétál a tyúkanyó: 
a csibéknek kottyant, 
Fákon a zöld között 
a málinkó rikkant. 
 
„Huncut minden bíró!” 
– kiabálja egyre, 
Cseresznyefára ül, 
rá sem néz a meggyre. 
 
Enyhe az éjszaka, 
a nappal már meleg; 
Ragyogó kék az ég, 
nem takarja felleg. 
 
 
 
Égeraracsa, 1996. július 18. 



 Ygé sűredgnál a lluh abmaka˘y 
’ibaB 

 
 

norá˘ 
 
 
 

,pan a ráj nasagaM 
;gelem a őnekker 

,si a/uq a gehiL 
.tehel egele trem 

 
,!éf a wizoropáZ 

;tagllah námén ját a 
dlöf a tsom itegÉ 

.taplat neletzem a 
 

,őgevel a wizzI 
;rá! a néjőleled 

lösűh nabrokob A 
.rádam a nesedne' 

 
,azúb a ttel ekő° 
;ráv arsátara rám 
lakko'apip soriP 

.rátah a elet nav 
 

:si tér a tegetnI 
,gárivazúb wéq a 
atéragram réheF 

.bálakra% akrat sé 
 

nokatu za lugráS 
,wcarat tdará%le za 

na//otel lórkáf sÉ 
.wcarab tteré "e-"e 

 
,wó"ob sevel ,sedÉ 

:mo%i rám tével a 
őlelö tájóraQ 

.mo'idarap sorip 
 

tlüsedne' á++osoM 
,séteven isujám |a\ 

arám tteréeb sÉ 
.sétev i%avat a 

 
 
 

nabávah sádlá .1233334555567 ,a'araregÉ 

     „Nyakamba hull a lángderűs ég” 
      Babits 
 
 
Nyáron 
 
 
 
Magasan jár a nap, 
rekkenő a meleg; 
Liheg a kutya is, 
mert elege lehet. 
 
Záporozik a fény, 
a táj némán hallgat; 
Égeti most a föld 
a meztelen talpat. 
 
Izzik a levegő, 
delelőjén a nyár; 
A bokorban hűsöl 
csendesen a madár. 
 
Szőke lett a búza, 
már aratásra vár; 
Piros pipacsokkal 
van tele a határ. 
 
Integet a rét is: 
a kék búzavirág, 
Fehér margaréta 
és tarka szarkaláb. 
 
Sárgul az utakon 
az elszáradt tarack, 
És fákról letottyan 
egy-egy érett barack. 
 
Édes, leves bogyók, 
a levét már iszom: 
Karóját ölelő 
piros paradicsom. 
 
Mosollyá csendesült 
(a) májusi nevetés, 
És beérett mára 
a tavaszi vetés. 
 
 
 
Égeraracsa, 1996. július 18. 



 :tév men !o%%asiQy 
 Yték'ef a ajtjah 
aluger it%arap 

 
 
 
 

gévrá˘ 
 
 
 

,wanrá! gelem a rám egéV 
;tlüs aránrab gásújfi zA 

,wanrát tupaq wele% a sÉ 
.tlüsebme% "í le%%ő za rá˘ 

 
,a%%oh wopan a %el bbátruQ 

;nekkö' er"e ságo"ar A 
,azzolo/áf téjkéq gé zA 

.nebdöq a tsef tékrü%molÓ 
 

,si lévelaf agrás lluheL 
;lü"eve%%ö ségröz zará° 

gigév wanlluh weppe'ősE 
.lüzehenle tlobgé za sÉ 

 
,ení% wéját a bbaromoQ 

;nav sálúmle nebmeklel A 
eterégí ővöj a eD 

.nabá+ámoh %ő za nav ttO 
 
 
 

nabávah a!adlöf .11233334555567 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          „Kisasszony nem vét: 
            hajtja a fecskét”  
               paraszti regula 
 
 
 
 
Nyárvég 
 
 
 
Vége már a meleg nyárnak, 
Az ifjúság barnára sült; 
És a szelek kaput tárnak, 
Nyár az ősszel így szembesült. 
 
Kurtább lesz a napok hossza, 
A ragyogás egyre csökken; 
Az ég kékjét fátyolozza, 
Ólomszürkét fest a ködben. 
 
Lehull sárga falevél is, 
Száraz zörgés összevegyül; 
Esőcseppek hullnak végig 
És az égbolt elnehezül. 
 
Komorabb a tájék színe, 
A lelkemben elmúlás van; 
De a jövő ígérete 
Ott van az ősz homályában. 
 
 
 
Égeraracsa, 1997. szeptember 3. 



 ,%tál men tőhlef ah ,zoh troBy 
 YcáfinoB ,cávre° ,cárgnoP 
aluger it%arap 

 
 
 
 

wékinti˘ 
 
 
 

,gát %el rokka lóblappan wű° 
,gáliv a tláv lőblét rokim? 

.gáret%e za lepeleq sé 
 

,wéq ed , _ Xahűh _ go"ar tlobgÉ 
,wéke ,wápaq wenderbélef 

.wékinti! a tza itegrüs 
 

,ajdnom iq-iq nab%avat A 
,ajdnog tnétsüt %el erim "oh 

.ajbmog !orot a tnilóbár s 
 

,wá%i za rám lüreq artáH 
tá!%irat a witlötlef sé 
.wá%%imenrob s wá%%irob a 

 
;tehem tsevgör ,nav %éq ah"oH 

:tehel deit gém am zednim 
.telekiq pé% a ráv si dár 

 
 
 

nabávah sádlá .111233334555567 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       „Bort hoz, ha felhőt nem látsz, 
         Pongrác, Szervác, Bonifác” 
               paraszti regula 
 
 
 
 
Nyitnikék 
 
 
 
Szűk nappalból akkor lesz tág, 
'mikor télből vált a világ, 
és kelepel az eszterág. 
 
Égbolt ragyog – hűha! – , de kék, 
felébrednek kapák, ekék, 
sürgeti azt a nyitnikék. 
 
A tavaszban ki-ki mondja, 
hogy mire lesz tüstént gondja, 
s rábólint a torony gombja. 
 
Hátra kerül már az iszák, 
és feltöltik a tarisznyát 
a borisszák s bornemisszák. 
 
Hogyha kész van, rögvest mehet; 
mindez ma még tied lehet: 
rád is vár a szép kikelet. 
 
 
 
Égeraracsa, 1998. július 15. 



 ,dnog i!!em ,ó% i!!em ,!!öq i!!eMy 
 tlluh rebme i!!em sé séteven i!!em 
 YXabájtarag őtnetter ődi "an a 
návtsI etekeF 

 
 
 
 

topallá nalatgu˘ 
 
 
 

,takugam wájlo%nov nassal wopan A 

teseveq lavágam %ivle wi"edniM 

lőbrehet ű!rö% sé zéhen a lóbbA 

.ttedezehenár ermeklel a +emA 
 
 
 

nabávah molá .1113711 ,cnirőltne%tseP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    „Mennyi könny, mennyi szó, mennyi 
      gond, mennyi nevetés és mennyi ember 
      hullt a nagy idő rettentő garatjába!” 
      Fekete István 
 
 
 
 
Nyugtalan állapot 
 
 
 
A napok lassan vonszolják magukat, 

Mindegyik elvisz magával keveset 

Abból a nehéz és szörnyű teherből 

Amely a lelkemre ránehezedett. 
 
 
 
Pestszentlőrinc, 2013. december 14. 



 ,rokta!okla gé za soriPy 
 Yrokka !ozib %tahráv tele° 
aluger ipén 

 
 
 
 

meré'id lavátgu˘ 
 
 
 

etnemelpan se’’ig nepéQ 

,iq lürem nabsádózbot 

,wezré rokka tsélüdnergeM 

.izagi "oh ,motál ah 
 
 
 

nabávah wele% .111711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         „Piros az ég alkonyatkor, 
           Szelet várhatsz bizony akkor” 
         népi regula 
 
 
 
 
Nyugtával dicsérem 
 
 
 
Képen giccses naplemente 

tobzódásban merül ki, 

Megrendülést akkor érzek, 

ha látom, hogy igazi. 
 
 
 
Égeraracsa, 2003. április 26. 



ráj ahtán jú zoh%avat jÚ 
 
 
 
 

%avat ódokzótjú˘ 
(eksőlev) 

 
 
 

.neltemlerüt ,dokpaq lé% A 

widoklurá lórgolod "aN 

.nesemletjes gnoro% s ,treq a 

xtehel im _ tto _ náksátrot%áP 

widok%apaq nártélőceB 

.telekiq pé% ót%ajras a 
 
 
 

nabávah telekiq .11233334555567 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Új tavaszhoz új nátha jár 
 
 
 
 
Nyújtózkodó tavasz 
(velőske) 
 
 
 
A szél kapkod, türelmetlen. 

Nagy dologról árulkodik 

a kert, s szorong sejtelmesen. 

Pásztortáskán – ott – mi lehet? 

Becőlétrán kapaszkodik 

a sarjasztó szép kikelet. 
 
 
 
Kispest, 1997. március 8. 



 ,aka%jé tétes a návlúmle "oh ,jdnevrÖy 
 .akalba so!osráb telekpan a tlí!geM 
 ,tahlálpát gés!émer révöq "e latlázE 
 Ytahllá%lef eréled se!éf dopan gém "oH 
+áhiM zétiV ianoko~ 

 
 
 
 

zohlanjah a adÓ 
(nabásulíts ianoko~) 

 
 
 

,mönö%öq dekénet ,te%émret Ó 
Xmömörö őzetél ttetelü%gem "oh 
,ebmeme% lulot !!öq ,mozávotéT 

Xelev widőröt iq * wenne nav aros 
 

,nebémörö _ Xjeh _ meklel a sepeR 
.negér tnim ,"ú si tsom matjar %el árrú 

,lanjah a dasah ,wilúm rípta!oklA 
.lakkaja ógosus námén mölzövdü 

 
,abgásat%it igé tniket meme° 

.ajráv gásgodlob a :ságo"ar so!ara 
,leget%ev ah ,mennel lleq évim XjaJ 

.lemmelerüt őrtö" ,le%%é inrélef 
 

,wéját atda ő ,dlöf atdanetsI 
Xwéjláv arólav ,dda ,a%avat momlá 

,tehel men tze inetnö abkava° 
.tezev ebneletgév s ,lánof gásgodlob 

 
,ikráb neb!éf a tál sé zeré tsáM 

.intál wenű!!öq ráb ,metjes wenzéhen 
:mezré * tsom é””e tláv talodnog woS 

.nebémlere% mázah ővöj ra"am a 
 
 
 

nabávah sádlá .3711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          „Örvendj, hogy elmúlván a setét éjszaka, 
            Megnyílt a napkelet bársonyos ablaka. 
            Ezáltal egy kövér reménység táplálhat, 
            Hogy még napod fényes delére felszállhat.” 
        Csokonai Vitéz Mihály 
 
 
 
 
Óda a hajnalhoz 
(Csokonai stílusában) 
 
 
 
Ó természet, tenéked köszönöm, 
hogy megszületett létező örömöm! 
Tétovázom, könny tolul szemembe, 
sora van ennek ― ki törődik vele! 
 
Repes a lelkem – hej! – örömében, 
úrrá lesz rajtam most is úgy, mint régen. 
Alkonyatpír múlik, hasad a hajnal, 
üdvözlöm némán susogó ajakkal. 
 
Szemem tekint égi tisztaságba, 
aranyos ragyogás: a boldogság várja. 
Jaj! mivé kell lennem, ha vesztegel, 
felérni ésszel, gyötrő türelemmel. 
 
Istenadta föld, ő adta tájék, 
álmom tavasza, add, valóra váljék! 
Szavakba önteni ezt nem lehet, 
boldogság fonál, s végtelenbe vezet. 
 
Mást érez és lát a fényben bárki, 
nehéznek sejtem, bár könnyűnek látni. 
Sok gondolat vált eggyé most ― érzem: 
a magyar jövő hazám szerelmében. 
 
 
 
Égeraracsa, 2010. július 3. 



 ,wognah ,wetpél a rám wanlahlE 
 golasrát mes űf a nájíh lé° 

 
 
 
 

ttala órakatnÓ 
 
 
 

,!éf a wilta!aH 
.wa!rá za wanludzom 

,tsom wenehipgeM 
.wanráv "oh ,modut ráb 

 
:döq sé gebel tsüF 

.taját a ilrötle 
azjarröq wogloD 

.tdaráfle Ł davlole 
 

zege% jargalli~ 
,tal/áf aráka%jé 

tőhlef ní%ttolah S 
.tahtál őtlöq a wa' 

 
 
 

nabávah őtevgam .12711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Elhalnak már a léptek, hangok, 
           Szél híján a fű sem társalog 
 
 
 
 
Óntakaró alatt 
 
 
 
Hanyatlik a fény, 
mozdulnak az árnyak. 
Megpihenek most, 
bár tudom, hogy várnak. 
 
Füst lebeg és köd: 
eltörli a tájat. 
Dolgok körrajza 
elolvad → elfáradt. 
 
Csillagraj szegez 
éjszakára fátylat, 
S halottszín felhőt 
csak a költő láthat. 
 
 
 
Égeraracsa, 2006. október 17. 



 :gáliv a ado'iM XemÍy 
 Xgásúih wé!rá nabólaV 
 iremsi tza ika ,godloB 
 YXire! togá%ro!!em a sÉ 
fe=óJ itnafozeM 

 
 
 
 

ékkörö-nökkörÖ 
 
 
 

pan ilegger aroq A 
tatgolli' nební% reze 

.takalá%űf seme%"nö" 
 

evt%örüf tabál sámroF 
nebregnettamrah lejjéq 

.ebűf a eleb lozág 
 

,wáf a wanzúh tevítloB 
wákrágus sőlne"é% a 
.wájnov eb!éf návotét 

 
,ógolli' erküt ót A 

,ólzág a díhpan atjar 
.ódórdos eziv loha 

 
,géspé% a gni noti=áP 

,gé ettelef gnálkéq a 
.wétze+ége% lattjor!éf s 

 
,atalli weh+eq agráS 
,ajraka te'niq a 'dnim 
.ar!áel lórá!a llá% s 

 
 
 

nabávah ré!eq jú .1711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   „Íme! Micsoda a világ: 
     Valóban árnyék hiúság! 
     Boldog, aki azt ismeri 
     És a mennyországot nyeri!” 
         Mezzofanti József 
 
 
 
 
Örökkön-örökké 
 
 
 
A kora reggeli nap 
ezer színben csillogtat 
gyöngyszemes fűszálakat. 
 
Formás lábat fürösztve 
kéjjel harmattengerben 
gázol bele a fűbe. 
 
Boltívet húznak a fák, 
a szégyenlős sugárkák 
tétován fénybe vonják. 
 
A tó tükre csillogó, 
rajta naphíd a gázló, 
ahol vize sodródó. 
 
Pázsiton ing a szépség, 
a kékláng felette ég, 
s fényrojttal szegélyezték. 
 
Sárga kelyhek illata, 
mind' a kincset akarja, 
s száll anyáról leányra. 
 
 
 
Égeraracsa, 2001. augusztus 5. 



 ,neltét sé wörö tÚ zAy 
 Yneltéver%é %ivebgév tnednim sigém 
ec-oaL 

 
 
 
 

túkörÖ 
 
 
 

,gé ógo"ar a lupmot ab+ámoH 
.afli% a ajtláv trosaf ű"ü"E 

,gém ajdut iq sé ,óid gem zűf ,rá˘ 
.ariasrát a lü/üf afli% A 

 
,gáv tekepékzrot ,nav etelezpéQ 

.agá nekkö%té% nab!ári rezE 
,"ál ejévéq a ,ze wétájizűT 

.artáh s erőle wiljah na"ohA 
 

:télkö őglötsüf ajti! aka%jÉ 
.ttelef ját a döq ahmol ,ó%úQ 

,tétös a rám nöj :inneviq nát%iT 
.ttetegnezrebgem lé% óslotu zA 

 
,wörö ima ,tza mézén sé wéllÁ 

.egév ramah s ,!rá :rebme ódnaluM 
,wöröq neletgév ,si crah a wé!rÁ 

.ekéb idólav :lüröq %ev netsI 
 

,zál sotazkotit nebé+ém gé zA 
.wávó' trodosle ,zűt ózokatláV 

=árav a ze gem telhi tekőtlöQ 
.wájtál ah ,lemme% nevele s trötgeM 

 
,aka%jé wörö ,aka%jé gé zA 

.topallá za ze sete%émret "Í 
,arknumá% wa' ed ,wi%tál si lappaN 

.togalli' wnüzré s ,wnu"av lezöq treM 
 

,neltetehrém za :ódnallá imA 
.rám tlüdé%eleb ózodomlá ráP 
,metetniket daráf abságnojaR 
.rás a bbe!!öq %el lóttatíhá S 

 
 
 

nabávah sádlá .12711 ,a'araregÉ 
 
 

      „Az Út örök és tétlen, 
        mégis mindent végbevisz észrevétlen” 
                Lao-ce 
 
 
 
 
Örökút 
 
 
 
Homályba tompul a ragyogó ég, 
Együgyű fasort váltja a szilfa. 
Nyár, fűz meg dió, és ki tudja még, 
A szilfa fütyül a társaira. 
 
Képzelete van, torzképeket vág, 
Ezer irányban szétszökken ága. 
Tűzijáték ez, a kévéje lágy, 
Ahogyan hajlik előre s hátra. 
 
Éjszaka nyitja füstölgő öklét: 
Kúszó, lomha köd a táj felett. 
Tisztán kivenni: jön már a sötét, 
Az utolsó szél megberzengetett. 
 
Állék és nézém azt, ami örök, 
Mulandó ember: árny, s hamar vége. 
Árnyék a harc is, végtelen körök, 
Isten vesz körül: valódi béke. 
 
Az ég mélyében titokzatos láz, 
Váltakozó tűz, elsodort csóvák. 
Költőket ihlet meg ez a varázs 
Megtört s eleven szemmel, ha látják. 
 
Az ég éjszaka, örök éjszaka, 
Így természetes ez az állapot. 
Nappal is látszik, de csak számunkra, 
Mert közel vagyunk, s érzünk csillagot. 
 
Ami állandó: az mérhetetlen, 
Pár álmodozó beleszédült már. 
Rajongásba fárad tekintetem, 
S áhítattól lesz könnyebb a sár. 
 
 
 
Égeraracsa, 2006. július 29. 



ótahtatzotláv men tlúm A 
 
 
 

wnüdlöf isŐ 
 
 
 

,zehmerepgé pan a lumiS 
,wé!rá za ráj nobál ú%%oH 

,gnarahsiq a iq rém tétsE 
.gém tláiq még ttala wőhleF 

 
,waturodnáv sé worodnáV 

;ló% asávíh weneletgéV 
tnéklanof +em? ,talodnog tniM 

.lórósro za widerekeT 
 

,lohén lef wannabbol wezüT 
;ttelef "löv a tsüf a lupaL 

,raka mesgém innemle mÁ 
.ttetelü% tti trem ,tréza náT 

 
,aravdu dloh a wilsöröV 

;nájtÚ wösőH a ráj "ohA 
lárbiv nekéq %uirí° A 

.nátu %ádaV a avtatkaB 
 

ajtlúm iső za a/uQ "aN 
,wanra"am sé wannápaj A 
lén- SND sözöq a aH 

.wanraka si tebböt ttü"E 
 

,tenezü za nebkenég ,nneB 
;tlluhár al/áf wotit a wa~ 

,izré ,ajdut ,itré iq? ,naV 
.tlúm a nav tto nebétset treM 

 
,te%émreT a ettötüs wnáR 

;tége+éb dlöF ,ernednim tniM 
welél a lunaltatahtáL 

.télej Ő za ilesiv "Í 
 

,topan ,táró rém námrof"E 
;tsálmor a sé tsálujúgeM 

,naltazotláv Ő lüde"E 
.tsádlogem ój ernednim da S 

 
 
 

nabávah getegref .711 ,tsepsiQ 

        A múlt nem változtatható 
 
 
 
Ősi földünk 
 
 
 
Simul a nap égperemhez, 
Hosszú lábon jár az árnyék, 
Estét mér ki a kisharang, 
Felhők alatt gém kiált még. 
 
Vándorok és vándorutak, 
Végtelenek hívása szól; 
Mint gondolat, 'mely fonalként 
Tekeredik az orsóról. 
 
Tüzek lobbannak fel néhol, 
Lapul a füst a völgy felett; 
Ám elmenni mégsem akar, 
Tán azért, mert itt született. 
 
Vöröslik a hold udvara, 
Ahogy jár a Hősök Útján; 
A Szíriusz kéken vibrál 
Baktatva a Vadász után. 
 
Nagy Kutya az ősi múltja 
A japánnak és magyarnak, 
Ha a közös DNS -nél 
Együtt többet is akarnak. 
 
Benn, génekben az üzenet, 
Csak a titok fátyla ráhullt; 
Van, 'ki érti, tudja, érzi, 
Mert testében ott van a múlt. 
 
Ránk sütötte a Természet, 
Mint mindenre, Föld bélyegét; 
Láthatatlanul a lélek 
Így viseli az Ő jelét. 
 
Egyformán mér órát, napot, 
Megújulást és a romlást; 
Egyedül Ő változatlan, 
S ad mindenre jó megoldást. 
 
 
 
Kispest, 2000. január 7. 



 ,muirótarobal sedne' őtemet Ay 
 Ytá lukala éttelé lálah a loha 
illirgitiP 

 
 
 
 

nebőtemet a %Ő 
 
 
 

nebgéssedne' somlá ótatzú'úb tara! A 
.womri%gáriv tdavreh ttellem wevöq réhef A 

ttogól notúléf ttözöq tagu! sé léd pan A 
.nebéjtreq wobmodrís etzevö wő!efcul A 

 
,ttögöm wáfő!ef a ,nebőgevel at%it A 

,derbé ó%gnarah wlah ,nebéjdne' sálúmle zA 
,ebétse útalliatna" a lluheleb djaM 

.ttölöf werebme ólo%á" a wil%oté% sÉ 
 

nebélö "ál wení% tlunrable natdaráf A 
.tagolób ejef "an wá=óri%ő réhef A 

.ttörötle arátah télmen sé tél a aráM 
 

,negér watdó%tájel rámmi wetenétröt A 
:takoros e ebsrev a moríel rokimA 

Xwörö za telé za néjé"=em sálúmle zA 
 
 
 

nabávah ré!eq jú .233334555567 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       „A temető csendes laboratórium, 
         ahol a halál életté alakul át” 
              Pitigrilli 
 
 
 
 
Ősz a temetőben 
 
 
 
A nyarat búcsúztató álmos csendességben 
A fehér kövek mellett hervadt virágszirmok. 
A nap dél és nyugat között félúton lógott 
A lucfenyők övezte sírdombok kertjében. 
 
A tiszta levegőben, a fenyőfák mögött, 
Az elmúlás csendjében, halk harangszó ébred, 
Majd belehull a gyantaillatú estébe, 
És szétoszlik a gyászoló emberek fölött. 
 
A fáradtan elbarnult színek lágy ölében 
A fehér őszirózsák nagy feje bólogat. 
Mára a lét és nemlét határa eltörött. 
 
A történetek immár lejátszódtak régen, 
Amikor leírom a versbe e sorokat: 
Az elmúlás mezsgyéjén az élet az örök! 
 
 
 
Égeraracsa, 1995. augusztus 31. 



 ,nebgé za le nödlöf avzohráklEy 
 Ynebgésnednim a wotá óg+ob "E 
fe=óJ siQ 

 
 
 
 

tazohráq i%Ő 
 
 
 

,tákisám a wi"e :wopan a wájrakaT 
;őleq nároq wisám ,wi"e za bbátsul 

,őn er"e nebmezeq ros"nö" ttözűflef A 
.tácnál a ilepic iknednim Xjaj ó 

 
,nálil _ nágrás _ nánrab _ wanlluh welevel A 

;réd a eb tíréhef tekedlöf somlá 
,réle si nebtétös tal=árav űpék"aN 

.návíq totazodlá !ávlábőq a trem 
 

,nekeret tto"ahle za gnireq lé% seccipS 
;avllá% ttölöf waját ,tnednim zotomgem 

,arám tegév tré men sázotalum ahéL 
.netétös wi%ükse tazála" a wa' 

 
,gáliv tlukratgem a ttel wéreveq av"aZ 

;lavágam tza atzoh géskü% a nálat 
,ladrádam a lupmot ,lunovle zám!éf A 

.gáv ebnevele za ní% irát'niq a s 
 

,tamlaru tsom wanpaq wejé ú!rá%ú%%oH 
;tó+kéb a le wájbod woké!rá sólú! 

,dóq iakiteneg a lohalav sábiH 
.tazotláv a simah :tnétröt sévölkab 

 
 
 

nabávah a!adlöf .711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  „Elkárhozva földön el az égben, 
    Egy bolygó átok a mindenségben” 
         Kiss József 
 
 
 
 
Őszi kárhozat 
 
 
 
Takarják a napok: egyik a másikát, 
lustább az egyik, másik korán kelő; 
A felfűzött gyöngysor kezemben egyre nő, 
ó jaj! mindenki cipeli a láncát. 
 
A levelek hullnak – barnán – sárgán – lilán, 
álmos földeket fehérít be a dér; 
Nagyképű varázslat sötétben is elér, 
mert a kőbálvány áldozatot kíván. 
 
Spicces szél kering az elhagyott tereken, 
megmotoz mindent, tájak fölött szállva; 
Léha mulatozás nem ért véget mára, 
csak a gyalázat esküszik sötéten. 
 
Zagyva keverék lett a megtarkult világ, 
talán a szükség hozta azt magával; 
A fénymáz elvonul, tompul a madárdal, 
s a kincstári szín az elevenbe vág. 
 
Hosszúszárnyú éjek kapnak most uralmat, 
nyúlós árnyékok dobják el a béklyót; 
Hibás valahol a genetikai kód, 
baklövés történt: hamis a változat. 
 
 
 
Égeraracsa, 2000. szeptember 23. 



llav erkézrévle! ój sátagllah A 
 
 
 

nebdöq i%Ő 
 
 
 

,tnigem ttel %Ő 
,llá% lévelaf 

notú södöQ 
.rám woludni 

 
motalodnoG 

,lluh ebimmes 
sátagllah A 

.lukalaiq 
 

a tsom lleq meN 
,ó% igáliv 

+em? ,gásdámI 
.ólav edi 

 
ődre wélmE 
,e+ém űrűs 

zén már lőb+eM? 
.epéq tlúm a 

 
wocra ,wa!rÁ 
,wanllá méle 
wandatá gíM? 

.wan+ámoh a 
 

námo! metpéL 
.wo"ah trava 
wájrakatlE 
.topanget a 

 
avlodúd djaM 

,weréta%%iv 
wandaramlE 

.wekélme súb 
 

,tnilób újraV 
,tniket már gím? 

:ándut ahtniM 
.tnigem ttel %ő 

 
 
 

nabávah őtevgam .1233334555567 ,a'araregÉ 

         A hallgatás jó nyelvérzékre vall 
 
 
 
Őszi ködben 
 
 
 
Ősz lett megint, 
falevél száll, 
Ködös úton 
indulok már. 
 
Gondolatom 
semmibe hull, 
A hallgatás 
kialakul. 
 
Nem kell most a 
világi szó, 
Imádság, 'mely 
ide való. 
 
Emlék erdő  
sűrű mélye, 
'Melyből rám néz 
a múlt képe. 
 
Árnyak, arcok 
elém állnak, 
'Míg átadnak 
a homálynak. 
 
Léptem nyomán 
avart hagyok. 
Eltakarják 
a tegnapot. 
 
Majd dúdolva 
visszatérek, 
Elmaradnak 
bús emlékek. 
 
Varjú bólint, 
'míg rám tekint, 
Mintha tudná: 
ősz lett megint. 
 
 
 
Égeraracsa, 1996. október 12. 



 ,etni% %ő "ú "av tlov ráMy 
 ,etni %ő etni%ő "e s 
 ,etni%ő wa' we"el "oh 
 Yetni%ő etni% ő trem 
akódnom sáfért 

 
 
 
 

péktál i%Ő 
 
 
 

,ődre za ze%en lótbmol ólluH 
;wilsorip amla ,lükéq avli% 

,wí" dlöz "e wizeréktüs névöQ 
.őgnerem %el acra wáf gerö s 

 
ttala wötrüf ól!ara ,so+úS 

,na"ál gem wiljah ő%%evőlő% 
nabráguspan agrás a mattál S 

.tadah=árad tlüge%érgem "e 
 

wék'ef a rám wenlü%éq artÚ 
,nokotórd!alliv ttoljahgem a 

notlobgé za ajór rápa+óG 
.térökú'úb óslotu ,sagát 

 
,ré artrapkorá rede% tterÉ 
;ajó"ob a=órdav tígáliv 

,ajtno té'lömü" ra!af !éköQ 
.ré!átazdob tétös a lokób s 

 
,gitse lőtléd ót a sűred géM 

;erlé% sedne' lüret gellef ed 
,er!éké" a lluhár e!!öq súB 

.wilsefiq a!ágozub anrab s 
 

,welevel a wanpaq tní%amla° 
.wogáriv óslotu za wanlí! s 

:wotál takajrav őzekelüˇ 
.wendelezöq evdekereklef 

 
 
 

nabávah te%é!e .1111233334555567 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 

       „Már volt vagy úgy ősz szinte, 
         s egy őszinte ősz inte, 
         hogy legyek csak őszinte, 
         mert ő szinte őszinte” 
             tréfás mondóka 
 
 
 
 
Őszi látkép 
 
 
 
Hulló lombtól neszez az erdő, 
szilva kékül, alma piroslik; 
Kövén sütkérezik egy zöld gyík, 
s öreg fák arca lesz merengő. 
 
Súlyos, aranyló fürtök alatt 
szőlővessző hajlik meg lágyan, 
S láttam a sárga napsugárban 
egy megrészegült darázshadat. 
 
Útra készülnek már a fecskék 
a meghajlott villanydrótokon, 
Gólyapár rója az égbolton 
tágas, utolsó búcsúkörét. 
 
Érett szeder árokpartra ér, 
világít vadrózsa bogyója; 
Kökény fanyar gyümölcsét ontja, 
s bókol a sötét bodzatányér. 
 
Még derűs a tó déltől estig, 
de felleg terül csendes szélre; 
Bús könnye ráhull a gyékényre, 
s barna buzogánya kifeslik. 
 
Szalmaszínt kapnak a levelek, 
s nyílnak az utolsó virágok. 
Gyülekező varjakat látok: 
felkerekedve közelednek. 
 
 
 
Égeraracsa, 1999. november 2. 



 wandaramel lőrpékját A 
 woga% sé wotalli za 

 
 

őtnö%ök%Ő 
 
 
 

,bbála arra ,ttala wetreQ 
nácra za sé ,rá! a noso 

.bálakra% a tto 
 

,ejdlöfótná% ját a tjer tní° 
ttel évűní%amla% ű!!öq 

.ejdlöz irá! a 
 

,bmod sé//eker a űní%tőR 
ahur jú 'nin nédi za trem 

.bmol a tdaráf sé 
 

,tlás töq lőbdöq nátza trézE 
arágrás "í ,lü%ő lével 

.tláv aránrab sé 
 

gereket ttölöf wólrat A 
lé% a tegreq tsáv+of-not+of s 

.tereke%gödrö 
 

ógrofarpan irok"e zA 
tto%ae%%ö wa' rám arám 

.óróq őgröz :rá% 
 

,lügem atnopan őhlef A 
dagad rás a ,láti% őse 

.lüneltelüdner 
 

,le pel döq +ém ,sokri! tnedniM 
lüret nödlöf tnéknelegger 

.lepelréd a le 
 

,rátahótál a tsom ráviS 
tleq artú za llá% lohalav 

.rádamrodnáv wos 
 

:rátufőle náf nalatbmoL 
za el zén arkajrav romoq 

.ráguspan i%ő 
 
 
 

nabávah ré!eq jú .1233334555567 ,a'araregÉ 

           A tájképről lemaradnak 
           az illatok és szagok 
 
 
Őszköszöntő 
 
 
 
Kertek alatt, arra alább, 
oson a nyár, és az arcán 
ott a szarkaláb. 
 
Színt rejt a táj szántóföldje, 
könnyű szalmaszínűvé lett 
a nyári zöldje. 
 
Rőtszínű  a rekettyés domb, 
mert az idén nincs új ruha 
és fáradt a lomb. 
 
Ezért aztán ködből köt sált, 
levél őszül, így sárgára 
és barnára vált. 
 
A tarlók fölött tekereg 
s folyton-folyvást kerget a szél 
ördögszekeret. 
 
Az egykori napraforgó 
mára már csak összeaszott 
szár: zörgő kóró. 
 
A felhő naponta megül, 
eső szitál, a sár dagad 
rendületlenül. 
 
Mindent nyirkos, mély köd lep el, 
reggelenként földön terül 
el a dérlepel. 
 
Sivár most a látóhatár, 
valahol száll az útra kelt 
sok vándormadár. 
 
Lombtalan fán előfutár: 
komor varjakra néz le az 
őszi napsugár. 
 
 
 
Égeraracsa, 1996. augusztus 16. 



 wenlét gedih rokanna=u`y 
 Ytegév rám tev ó%atri'ap 
aluger it%arap 

 
 
 
 

gi%avat lőt%Ő 
(sroslével) 

 
 
 

welevel a wóljah ab!arA 
.wenedzeq ingerep ttőleim 

 
távmah irá! a evt%evlE 

.tláv erékpel sé da!!ofle 
 

lukonoq roktelekiQ 
.lurob gá abgnál dlöz jú 

 
telé za avdajras lób%áˇ 

.ttel árrécup trem ,wizötlö 
 

,tsálap dlöz a sesézmíhgáriV 
.tsálukala za dolumá sé 

 
 
 

nabávah telekiq .11711 ,gásadzagődrE-i%ekaduB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           „Zsuzsannakor hideg télnek 
             pacsirtaszó vet már véget” 
               paraszti regula 
 
 
 
 
Ősztől tavaszig 
(levélsors) 
 
 
 
Aranyba hajlók a levelek 
mielőtt peregni kezdenek. 
 
Elvesztve a nyári hamvát 
elfonnyad és lepkére vált. 
 
Kikeletkor konokul 
új zöld lángba ág borul. 
 
Gyászból sarjadva az élet 
öltözik, mert pucérrá lett. 
 
Virághímzéses a zöld palást, 
és ámulod az alakulást. 
 
 
 
Budakeszi-Erdőgazdaság, 2002. március 20. 



 lánácirokuq tsétegötjű" inátu séde% A 
 ,wansá%éróq lénse!émetev ,wensé%égnöb 
 wizeven wensézerégnilib léntrüfőlő% a 

 
 
 
 

gév%Ő 
 
 
 

,nebtreq a narécup wanllá wáf nasózáF 
,lévelaf sád=or "e-"e wa' ,sám wutjar 'nin 

,er"e widok%apaq négév gá za +emA 
.lé% a itegnel "í ,inlluhel gém dut men s 

 
,gáaf a görö%ö! rámmi nét%ev ajbmoL 
;wizoknáris eblé% ,egi!ev a gnoljah 

,tágam atlorattá rö%bböt netreq a réD 
.tti sokri! rám ttaim döq űme%akéb a s 

 
,larrá! a ttozú'úb ,gelem ój a tnűtlE 

;jé za őn-nöttőn sé ,avpol lappan a "of 
,ladrádam irá! a lohes lef lüdne' meN 

.!éf a %el bbeseveq ,pan a ráj eri%%em 
 

,nabáka%jé űrűs a widokapol "aF 
;"nö" a tnim ,%el na+o ppe'zív tdemred a sé 

,arám a'ótzív a lukala érröküT 
."nörög ó!ahrop a wizotláv évőq sé 

 
,levéme% súb ,romoq !okla za nöj nároQ 

;lé men etni% ,ekrü% ,e!éf a tsom moló 
,leggé za rée%%ö dlöf a loha ,enneB 
.lét a wizokaráv s ,%ő za wizú'úble 

 
 
 

nabávah te%é!e .233334555567 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A szedés utáni gyűjtögetést kukoricánál 
  böngészésnek, veteményesnél kórészásnak, 
  a szőlőfürtnél bilingérezésnek nevezik 
 
 
 
 
Őszvég 
 
 
 
Fázósan fák állnak pucéran a kertben, 
nincs rajtuk más, csak egy-egy rozsdás falevél, 
Amely az ág végén kapaszkodik egyre, 
s nem tud még lehullni, így lengeti a szél. 
 
Lombja vesztén immár nyöszörög a faág, 
hajlong a venyige, szélbe siránkozik; 
Dér a kerten többször áttarolta magát, 
s a békaszemű köd miatt már nyirkos itt. 
 
Eltűnt a  jó meleg, búcsúzott a nyárral, 
fogy a nappal lopva, és nőttön-nő az éj; 
Nem csendül fel sehol a nyári madárdal, 
messzire jár a nap,  kevesebb lesz a fény. 
 
Fagy lopakodik a sűrű éjszakában, 
és a dermedt vízcsepp olyan lesz, mint a gyöngy; 
Tükörré alakul a víztócsa mára, 
és kővé változik a porhanyó göröngy. 
 
Korán jön az alkony komor, bús szemével, 
ólom most a fénye, szürke, szinte nem él; 
Benne, ahol a föld összeér az éggel, 
elbúcsúzik az ősz, s várakozik a tél. 
 
 
 
Égeraracsa, 1995. november 14. 
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            Az idő olyan, mint szél 
            a vízen: ráncokat hagy 
 
 
Padláson 
 
 
 
Szeretem a padlás csendjét, 
'Hol szöszmötöl a sok kacat; 
A pókháló  és törmelék, 
'Mely a múltból így rám maradt. 
 
Ruhák, könyvek, lámpák, képek, 
Levendulás nagykosarak; 
Nyestek, pockok, denevérek 
És tántorgó fénysugarak. 
 
Cserép alatt nő a meleg, 
Ódon illat leng a légben; 
Látni itt, fent alig lehet, 
Az időtlen álmot érzem. 
 
Elhalkulva – csak zümmögőn – 
Körülvesz egy másik világ; 
Benne őrzi meg az idő 
A nappallá vált éjszakát. 
 
Körülöttem zugok, árnyak, 
Reccsenések és mostoha, 
Régi idők tanújának 
Századéves, leült pora. 
 
A múltba lép itt az ember, 
Elnyeli az idő a mát; 
Hallgat minden, szólni sem mer, 
S átveszi a volt hatalmát. 
 
Történések, események 
Szélhárfáján játszik a múlt; 
Öregedve körülvesznek, 
A ránc rajtuk már kisimult. 
 
Tárgyhoz kötött az életünk, 
'Melyen látszik idő foga; 
Nyomot hagy, mint minden bennünk, 
S vissza nem tér többé soha. 
 
 
 
Kispest, 1997. február 10. 
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          „A világűrben az élet 
            céltalan véletlen” 
        Jeans Jakab 
 
 
 
 
Páratlan gyöngyszemek 
 
 
 
Lenyűgöző hatás 
az éjszakai égbolt, 
Költői szépsége 
már régen borítékolt. 
 
Csodás és izgató 
a végeláthatatlan, 
Rajta átsuhanni 
ma nem áll még módunkban. 
 
Szeszélyes hasadás, 
amelyen át látható: 
A roppant mélysége, 
s ezt nem adja vissza szó. 
 
Ám varázsszőnyeggel 
látványban lehet részünk, 
S távoli űrboglyás 
színforgatagba érünk. 
 
Észtvesztőn gyönyörű 
az öröktől fogva van. 
Ember és világ egy, 
és elválaszthatatlan. 
 
 
 
Égeraracsa, 2015. július 13. 
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  „Fülébe rezgett a tavaszt hirdető 
    kakukkolás, a virágos rétek felett 
    szárnyaló pacsirta dalos szava” 
             Darnay Kálmán 
 
 
 
 
Pásztorművészet 
 
 
 
Jászsági szél ölelkezik 
Öreg tornyok tetejével, 
Végigsöpri a rónát is 
Menetközben nézve széjjel. 
 
 
 
 
Zöldpázsitos legelőkön 
Teheneket ki terelget? 
Hát a bojtár, aki közben 
Felnőtté vált: csordássá lett. 
 
 
 
 
Itt csaponghat a gondolat 
Semmittevő mestersége, 
Álmodozó szép lelkének 
Hogyne volna a kedvére. 
 
 
 
 
Gyönyörűségét megleli 
A nyugvó nap bíborában, 
S az enyelgő vadgalambok 
Búgó turbékolásában.  
 
 
 
 
Furulyázik napkeltéken, 
Amely csak akkor halkul el, 
Ha faragóbicskájával 
A megtörténtet vési fel. 
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Ábrándozó merengését 
Megriasztják most a hangok, 
Talpra ugrik hallgatózva: 
A közelben ostor pattog. 
 
 
 
 
A mezei életnek is 
Megvan az ő muzsikája, 
Minden apró mozdulatnak 
Hangja is van, nemcsak bája. 
 
 
 
 
Más hangnemben rittyent ostor 
Szántó-vető béres kézben, 
Máshogy csördít a kanász is 
Csürhe után, faluszélen. 
 
 
 
 
Másképp' birkózik lovakkal 
A csikós azt durrogtatva, 
Dallamosabb mindezeknél 
A gulyások ostorszava. 
 
 
 
 
Szilaj gulyát nógat erre 
Ostorával marhahajcsár, 
A „csali-haj!” zengedezve 
Szívbe markol — de hol van már? 
 
 
 
Égeraracsa, 2001. július 28. 
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       „A profi a hatásért iszik, csak 
         az amatőrök válogatósak” 
              egy alkoholista 
 
 
 
 
Pezseg a must – forr a bor 
 
 
 
Szőlőfürtös lanka 
Ölén vagy aljában 
Nyitva áll présháza: 
Szüret áll javában. 
 
Csordul a hegy leve: 
Aranyló venyige 
Szép, duzzadó fürtje 
Kerül most a présbe. 
 
A puttony telve jár, 
A présből ömlik már 
Átlényegült nektár: 
Musttá vált napsugár. 
 
 
 
Égeraracsa, 2016. október 1. 
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     Számunkra a Tejút ködös, fehéren 
     ezüstös szalagja: a Hősök útja 
 
 
 
 
Pillanat a végtelenből 
 
 
 
Látóhatár felett 
bíborvörös képpel kel fel lassan a nap; 
Mint 'ki lékben fürdött, és most forralt bort kap, 
mert megmerevedett. 
 
Fürgén, legényesen, 
mind a két ujjával a szájában, fütyül; 
S jár a dombhátakon, majd fáradtan leül 
a szél a berekben. 
 
Susogva érkezik 
a hó zizzenéssel és veri a nádat; 
Fagyott szemecskéi előtt van a távlat, 
s pattogva élvezik. 
 
Hószoknyában bokrok, 
köd terjeng tolongva, tartózhatatlanul; 
A jégre hasal a nád: forgószél vonul, 
s üvöltve háborog. 
 
A napnak vége van, 
csillagjósok tapogatják a végtelent; 
A Kaszás-csillag már odafönt megjelent, 
s ballag mozdulatlan. 
 
 
 
Kispest, 1999. március 14. 
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  Szent Péter Göncölszekerének máig 
  is az elhullatott szalma jelzi az útját 
 
 
Pislákoló csillagokról 
 
 
 
Szép nyári estéken felnézek az égre, 
Csillagok járását az eszembe vésve. 
Mesél a sötétlő mennybolt ragyogása, 
Van annak százados, ősi nagy csodája. 
 
Feltűnik-e rajt' az Északi Korona: 
Kilencnél több csillag jut a szembogárba? 
Pásztorok csillaga a ragyogó Ökrész, 
Mellette az útsáv alighanem elvész. 
 
Fénylik a Hattyú -nak – keresztalakjában – 
Világító farka ma már kettéváltan. 
Kettévált Jézusnak, amikor hajdanán 
Kitért a részegnek dülöngélő útján. 
 
Szegélyezi ez a hosszú Hadak Útjá -t, 
Ennek történetét már kevesen tudják: 
Széthullott Atilla nagy hun birodalma, 
Székely maradt csak az erdélyi havasban. 
 
Megsemmisítéssel fenyegették őket 
A szomszédos – rájuk acsarkodó – népek. 
Végső pillanatban jött segítségükre 
Hős Csaba vezérünk s égi kísérete. 
 
Rendet vágott köztük Atillának fia, 
Harcedzettek voltak – valahány dalia. 
Harci mének nyomát őrzi napjainkig: 
Az égen csillagos patkónyomuk látszik. 
 
Méhészeknek régen is kívánságuk volt: 
– Mézszüret idején legyen borús égbolt! 
Nagy Medvé -vel állnak harcban, hogyha fénylik, 
Ellopja a mézet az utolsó cseppig. 
 
Az Esthajnalcsillag kontárkodik bele 
A halványuló Hold merengő fényébe. 
Félszemmel pislognak az ég mécsesei, 
Elmondtam, 'mit tudtam, megyek is aludni. 
 
 
 
Égeraracsa, 2001. augusztus 19. 
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           „Induljatok, rakodjatok, 
             minden mézet behordjatok!” 
           méhindító 
 
 
 
 
Pont így 
 
 
 
Él, lélegzik minden, 
Kacsingat le a nap. 
Gyönyörű az élet! 
Az őszibarackfa 
rózsaszín pártát kap. 
 
Langyos leheletben 
tovavonul a tél. 
Hol van most a gólya? 
Virág alatt s felett 
kis méhe döngicsél. 
 
Lassú ballagással 
barnul a barázda. 
Jó napot kívánok! 
Természet könyvébe 
az élet írása. 
 
Ősi a mozdulat: 
teremt a magvető. 
Honnan tudja mindezt? 
Valamikor, régen, 
pont így vethette Ő… 
 
 
 
Égeraracsa, 2002. április 19. 
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 tazára"aM 
 
 ,tlov naltaráp amá% wévéq ővél nebépeq A 
 :le ttedekze+eh épap a nöküjetet a trem 
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          „Az arany csak drága, 
            ám a búza érték” 
             népi bölcsesség 
 
 
Régen volt aratás... 
 
 
Hunyorog a világosság 
a hajnali égen, 
A kalászok suttogással 
ringanak a szélben. 
 
Beszélgetnek, hajladoznak 
a vetéstengerek, 
Sárguló kis fejecskékből 
a mag pereg – pereg. 
 
Indulnak a kifent kaszák 
fennkölt suhogással, 
Földet markol a dús kalász 
ezernyi kis lábbal. 
 
Sóhajtással ráborul a 
sziszegő kaszára, 
Rendre dől halk roppanással; 
s tarlóra vált szára. 
 
Kévéket köt az asszonynép: 
nőnek a keresztek, 
Tetejükön az egy „pappal” 
sorban kepék lesznek. 
 
A kalászok erdejében 
járván az enyészet 
Nézi, ahogy a szekerek 
hordják az egészet. 
 
Az „élet” nagy asztagokban 
már csak cséplésre vár, 
És szikrázva kinn, a tarlón, 
feláll büszkén a nyár. 
 
 
Kispest, 1999. április 1. 
 
              Magyarázat 
 
  A kepében lévő kévék száma páratlan volt, 
  mert a tetejükön a papé helyezkedett el: 
  az Alföldön     —    9-11-13-15  db 
  a Dunántúlon  —  17-19-21-23  db 
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       Élőhelye, ′hol fészkel ő: 
       vagy legelő, vagy vizenyő 
 
 
 
 
Rejtőzködők 
 
 
 
Bokron ülő poszáta 
Olyan csalafinta: 
Fűből, sásból – nádasban – 
Fészket csavarinta. 
 
A költéskor naponta 
Tojást rak, csak lessed! 
Még arra is van gondja, 
Hogy rakjon rá pettyet. 
 
 
 
Égeraracsa, 2003. április 24. 



 ,watap sűh ,sárrof segéspé°y 
 ,wédiv se"löv ,sápmop ,gásanór !ekémret 
 Ytadamlagu! ,ját ,mötnö%öq 
nilataQ airáM jonlA 'D 

 
 
 
 

mánór a mánóR 
 
 
 

,wnüdlöflA za őkké ől!éF 

.dloh ra"am wos ,weret sagát 

,ttetelü% tti űklel-zűt A 

.tlokó' lótpan ,gelem ,sajá! 
 
 
 

nabávah telekiq .2711 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 tazára"aM 
 
 lögö%"én 7 _ dloh siq 1 
 lögö%"én 557 _ dloh ra"am 1 
 lögö%"én 567 _ dloh iret%ataq 1 

          „Szépséges forrás, hűs patak, 
 termékeny rónaság, pompás, völgyes vidék, 
 köszöntöm, táj, nyugalmadat” 
           D′ Alnoy Mária Katalin 
 
 
 
 
Rónám a rónám 
 
 
 
Fénylő ékkő az Alföldünk, 

tágas terek, sok magyar hold. 

A tűz-lelkű itt született, 

nyájas, meleg, naptól csókolt. 
 
 
 
Kispest, 2005. március 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Magyarázat 
 
 1 kis hold – 1000 négyszögöl 
 1 magyar hold – 1200 négyszögöl 
 1 kataszteri hold – 1600 négyszögöl 



 ,wanllá% waradaMy 
 .wa!rá s wegelleF 
 daram "eh a wa~ 
 Ywansrát űh wörÖ 
op-jaT iL 

 
 
 
 

evtöq zöhgöR 
 
 
 

,mejlevdeq si t%ő za "oh ,tzA 
nejnem "oh ,lleq nabrava zA 

.itehet ah ,mabál A 
 

,natráz _ lovát lőtődre zA 
:nab"áv giplat ój ennel meN 

Xnnikedi bboj atlakkoS 
 

,wo za tehel talli ra!aF 
:gogág dúldav nnef "oh ,si za S 

.iedi dnim-dnim ze sÉ 
 

:wanllá%lejjé% wení% lellé° 
wanrá! ,wenrí! elevel ttű˘ 

.ingerep na//op náhuP 
 

,er!éf a rám lüreq wé!rÁ 
:ergév lé% a %el suki=uM 

.itegrekle tőtsef A 
 

:ttelef wobmod lü/üf tátóN 
,deken ttozoh tetenezÜ 

.irem "í inadnomlE 
 

,lakkaradam a wénnemlE 
,lah a sé dav andaram ttI 

.iregnet a nabrátah S 
 

,erdlöf i%%em tah"áv mekleL 
:evzötöq nav zöhgör metseT 

Xiken lleq azah a zE 
 
 
 

nabávah te%é!e .711 ,a'araregÉ 
 
 
 

    „Madarak szállnak, 
      Fellegek s árnyak. 
      Csak a hegy marad 
      Örök hű társnak” 
            Li Taj-po 
 
 
 
 
Röghöz kötve 
 
 
 
Azt, hogy az őszt is kedveljem, 
Az avarban kell, hogy menjen  
A lábam, ha teheti. 
 
Az erdőtől távol – zártan, 
Nem lenne jó talpig vágyban: 
Sokkalta jobb idekinn! 
 
Fanyar illat lehet az ok, 
S az is, hogy fenn vadlúd gágog: 
És ez mind-mind idei. 
 
Széllel színek széjjelszállnak: 
Nyűtt levele nyírnek, nyárnak 
Puhán pottyan peregni. 
 
Árnyék kerül már a fényre, 
Muzsikus lesz a szél végre: 
A festőt elkergeti. 
 
Nótát fütyül dombok felett: 
Üzenetet hozott neked, 
Elmondani így meri. 
 
Elmennék a madarakkal, 
Itt maradna vad és a hal, 
S határban a tengeri. 
 
Lelkem vágyhat messzi földre, 
Testem röghöz van kötözve: 
Ez a haza kell neki! 
 
 
 
Égeraracsa, 2000. november 9. 



 ,ttotjú" tápmál nasro" nátzAy 
 ,tokalba za etzö!öggüfle 
,ténednim wenednim a ettetevgem s 
 Yta"á semle!éq ój ,űre%"an a 
aluˇ idúrQ 

 
 
 
 

lánkolappan őlüdivöR 
(eksőlev) 

 
 
 

mezedeflef ma"á ttihgeM 

,nótagomis tzöq wánráp a 

:me+ehővkef melelréq "í s 

,eséde+ém tá nejlelÖ 

,modokzótjú! nagodlob loh? 

Xebmeklel a tőre nöstnö s 
 
 
 

nabávah te%é!e .113711 ,tágirotaliF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  „Aztán gyorsan lámpát gyújtott, 
    elfüggönyözte az ablakot, 
    s megvetette a mindenek mindenét, 
    a nagyszerű, jó kényelmes ágyat” 
      Krúdy Gyula 
 
 
 
 
Rövidülő nappaloknál 
(velőske) 
 
 
 
Meghitt ágyam felfedezem 

a párnák közt simogatón, 

s így kérlelem fekvőhelyem: 

Öleljen át mélyedése, 

'hol boldogan nyújtózkodom, 

s öntsön erőt a lelkembe! 
 
 
 
Filatorigát, 2012. november 22. 



 ,meken nezü lazza ,nav emedrÉ 
 neltetehlüvéle medré za ze s 

 
 
 
 

ejőtíges wosánarrus sőteiS 
 
 
 

,arop watu atjar wi%táL 
.arognoz men ,etekef meN 

:arólotnof me%ev laggoJ 
.aroq ne'nin ed ,tlünévgeM 

 
:ev%é!eveh tza metízgöR 

.etedere %év ab+ámoH 
:ejedi za wanna ttöjlE 

.erépere% wassatumáR 
 

,aláh a táh alór nojló° 
Xabrátmol a nöjlüreq en S 
:arám za tláv ássogáliV 

.ajáglo% űh mabál a Ő 
 
 
 

nabávah molá .1111711 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Érdeme van, azzal üzen nekem, 
          s ez az érdem elévülhetetlen 
 
 
 
 
Sietős surranások segítője 
 
 
 
Látszik rajta utak pora, 
Nem fekete, nem zongora. 
Joggal veszem fontolóra: 
Megvénült, de nincsen kora. 
 
Rögzítem azt hevenyészve: 
Homályba vész eredete. 
Eljött annak az ideje: 
Rámutassak szerepére. 
 
Szóljon róla hát a hála, 
S ne kerüljön a lomtárba! 
Világossá vált az mára: 
Ő a lábam hű szolgája. 
 
 
 
Kispest, 2004. december 23. 



 "oh ,za sigém bbasotnofgeLy 
 tezevre% a lef nojlurob en 
 Yasátratzáh wéda+of 
aifó` nátloZ 

 
 
 
 

ttözöq !éf sé géstétöS 
 
 
 

,ilet laggnah ját a ,jé za tlov sem+eS 
.ttezetemrep gálivdloh sötsüze sé wlaH 

,arját a tlurob ejdne' sádoklémlá zA 
.tevüf sagam a sé táf tlüséf lé% egneˇ 

 
,tnop a za tlov tétös sé nelteteh%ékrüfiQ 

.neklel a widógár tnékkotit tráz +emA 
,tlúmgér a lóbájrís tdamátlef ?"ohalaV 

.nebkétjerev segej iq widőrev wolmoh S 
 

,sázrágus ól!ara ,nöj sétüspan a mÁ 
.ekéb ólmole za tevdekój a azzoH 

,sádamátlef a tnim ,ze űre%"an na+O 
.eb!éf a sépél wa' ,'nin sátnallipa%%iV 

 
 
 

nabávah molá .113711 ,tágirotaliF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         „Legfontosabb mégis az, hogy 
           ne boruljon fel a szervezet 
           folyadék háztartása” 
     Zoltán Zsófia 
 
 
 
 
Sötétség és fény között 
 
 
 
Selymes volt az éj, a táj hanggal teli, 
Halk és ezüstös holdvilág permetezett. 
Az álmélkodás csendje borult a tájra, 
Gyenge szél fésült fát és a magas füvet. 
 
Kifürkészhetetlen és sötét volt az a pont, 
Amely zárt titokként rágódik a lelken. 
Valahogy' feltámadt sírjából a régmúlt, 
S homlok verődik ki jeges verejtékben. 
 
Ám a napsütés jön, aranyló sugárzás, 
Hozza a jókedvet az elomló béke. 
Olyan nagyszerű ez, mint a feltámadás, 
Visszapillantás nincs, csak lépés a fénybe. 
 
 
 
Filatorigát, 2012. december 29. 



wé!rá ilokop sé !éf i!!eM 
 
 
 
 

...%tehel bbe° 
 
 
 

tsoráv a mezén sé nabám a wollágeM 
,tájarom ólomrom lőbgés+ém avllahgem 
tsom ráv lavátalli nalatgnah nemá=eJ 

.tá nahor nokáf dlöz s ,aknal ódokzótjú! 
 

,teis mattala +em? ,ma+of a őge'eF 
;nokorvén avrá za attahtál tza ?"oha 

,deit a menednim ,mettő% tim? ,takomlÁ 
.nodotrapódokar rám wenlü wosám wa' 

 
wo+áriq a wátda néjedi záh-dáprÁ 

;wanráV iadub a tálaf sevé zá%bböt 
:wotláiq avtlokir tnék+áris ianuD 

Xdahsáiró noteb a lejótláiklef 
 

,metré wanlú!tá am iajraq wadih A 
;teleme sé tni%dlöf ?+ofe%%ö lóbsagam 

,metréq tamlagu! siq nabsáludroflef A 
.temeklel nebtétös a majlálatgem "oh 

 
,togáliv a matráj ,ttusám matlognaraB 

;tse"ele lavá!ú' ,tepé% enneb mattál 
:tsoráv a merémlef ,anuD a mettőlE 

.tsepaduB ,armomá% %tehel űrö!ö" gém 
 
 
 

nabávah molá .1233334555567 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Mennyi fény és pokoli árnyék 
 
 
 
 
Szebb lehetsz... 
 
 
 
Megállok a mában és nézem a várost 
meghallva mélységből mormoló moraját, 
Jezsámen hangtalan illatával vár most 
nyújtózkodó lanka, s zöld fákon rohan át. 
 
Fecsegő a folyam, 'mely alattam siet, 
ahogy' azt láthatta az árva névrokon; 
Álmokat, 'mit szőttem, mindenem a tied, 
csak mások ülnek már rakodópartodon. 
 
Árpád-ház idején adták a királyok  
többszáz éves falát a budai Várnak; 
Dunai sirályként rikoltva kiáltok: 
felkiáltójel a beton óriáshad! 
 
A hidak karjai ma átnyúlnak értem, 
magasból összefoly' földszint és emelet; 
A felfordulásban kis nyugalmat kértem, 
hogy megtaláljam a sötétben lelkemet. 
 
Barangoltam másutt, jártam a világot, 
láttam benne szépet, csúnyával elegyest; 
Előttem a Duna, felmérem a várost: 
még gyönyörű lehetsz számomra, Budapest. 
 
 
 
Kispest, 1996. december 14. 



 ,meklel "él ,welél droz et Óy 
 Y+éme% "e :et s né 
illeS .B .P 

 
 
 
 

avláv éllé° 
 
 
 

,lé% a tnim ,nodaba% wéntahlá%óq wa'ráB 
,tekőhlef a evzű nabsagam wénlagra˘ 
,lével a wénalluh ,takáf a mánzárgeM 

.wenzőktev avgohus wobmol a "oh ,mántál S 
 
 

,nebsev!ef i!okab rokta!okla wéngúZ 
,nánór idlöfla za etre% mánzodlugá° 

,neletre% ,avgnopa' tógnallip wéntegreQ 
.lánót-idile° a táva% pmoloq mánzoH 

 
 

,táctu za netsepsiQ ménröpös arát%iT 
,tödöq őlügem a nosoráv mánjúftÁ 

tánuD a nesebes evlüpertá nátzA 
.ttögöm gésnednim a tamlatah wénzerÉ 

 
 

,er"e mándosomzi lóbtallavuf eh!E 
,mozotláv éllé% djam ,méndőljef évőlle° 

er"eh wénludúzlef tnéknákro sorahiV 
.norosaf tebé=rE za gigév avlobmoT 

 
 

,nélé% rökützív a nobálléf wénlocnáT 
,tsadán a avlozrob ,nájtrap notalaB 

:ménréq tokkukaq a s ,nebődre wénnahuS 
.t%aláv a gem ajdnom _ xrebme za lé giddeM 

 
 

,wen+emre' amén a wéntahda takognaH 
,nokatap naltó% a mána%táj tnékre%gnaH 

,wen%iv te+em? ,tő!re za mánatídrofiQ 
.moraka rokima ,néjedi rataviZ 

 
 

,no"ábotroH a ,nniq trop a mánpakleF 
,té%etre% mettögöm tokomoh a mánró° 

,norá! őnekker a nabsagul wénegneL 
.tékené wenkehém őgömmüz mántagllaH 

         „Óh te zord lélek, légy lelkem, 
           én s te: egy személy” 
      P. B. Shelley 
 
 
 
 
Széllé válva 
 
 
 
Bárcsak kószálhatnék szabadon, mint a szél, 
Nyargalnék magasban űzve a felhőket, 
Megráznám a fákat, hullanék a levél, 
S látnám, hogy a lombok suhogva vetkőznek. 
 
 
Zúgnék alkonyatkor bakonyi fenyvesben, 
Száguldoznám szerte az alföldi rónán, 
Kergetnék pillangót csapongva, szertelen, 
Hoznám kolomp szavát a Szelidi-tónál. 
 
 
Tisztára söpörném Kispesten az utcát, 
Átfújnám városon a megülő ködöt, 
Aztán átrepülve sebesen a Dunát 
Éreznék hatalmat a mindenség mögött. 
 
 
Enyhe fuvallatból izmosodnám egyre, 
Szellővé fejlődném, majd széllé változom, 
Viharos orkánként felzúdulnék hegyre 
Tombolva végig az Erzsébet fasoron. 
 
 
Táncolnék féllábon a víztükör szélén, 
Balaton partján, borzolva a nádast, 
Suhannék erdőben, s a kakukkot kérném: 
Meddig él az ember? – mondja meg a választ. 
 
 
Hangokat adhatnék a néma csermelynek, 
Hangszerként játszanám a szótlan patakon, 
Kifordítanám az ernyőt, 'melyet visznek, 
Zivatar idején, amikor akarom. 
 
 
Felkapnám a port kinn, a Hortobágyon, 
Szórnám a homokot mögöttem szerteszét, 
Lengenék lugasban a rekkenő nyáron, 
Hallgatnám zümmögő méheknek énekét. 
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,lénketri% itrap a wénetleq tsél!évrÖ 
,lejjé nekeziv a tálrotiv a ménpéT 

,lénsereq abáih ,már nav géskü% rokiM? 
.lejjé% mánlo%o "ú ,negé za őhlef tniM 

 
 

,ná!ávrávi% gé za ,nebgél a mánzátniH 
,taka"áv őpéllef a ,dnim mánadrohlE 

,mánráv takomri% a lőbtreka=ór a sÉ 
.ttala wáf a ,tatu za mestíreteb "oH 

 
 

,tátalli i%avat wetér a mánví%eB 
,élöf wosoráv a ,e%%em mánrodoslE 
,tárabte%émret men iq? ,si za ezzerÉ 

.nélö "ál wőzem a tnehip mesahos sÉ 
 
 

,neb!éméq ódaksor tá nelét wénlü/üF 
,tanáb a tnim ,wénllá% lasságúz óluklaH 

nebgedih őlkéq a mánadroh evge%i° 
.tahráv sádavlo za s ,arkatu za tavaH 

 
 

,ná'árkalba wo!rot gerö za wénzéneB 
,ődi za goropuq tzöq wognarah lohA 
ná!rá% motsálap a tó%gnarah a ménniV 

.őtíkéb gnah e trem ,erkedlöf ilováT 
 
 

,erkeziv ménlehel téjtsüf wezütrobáT 
,mánatnabbollef-lef gém takognál óvlA 

,ekpel nalat+ús tnim ,wéngebel nebtsüf A 
.má!at rávazah trem ,nebdne' wénrétgem sÉ 

 
 

,innehip wénnemle levétzegév mogloD 
,t%agar erme+eh djam ezém wanmolá zA 

,innet tim 'nin le++em? ,nelét evdem a tniM 
.t%avat a ajdomlá ttala óh tréze sÉ 

 
 
 

nabávah getegref .1233334555567 ,tsepsiQ 
 
 
 

 
 
 
 
Örvénylést keltenék a parti szirteknél, 
Tépném a vitorlát a vizeken éjjel, 
'Mikor szükség van rám, hiába keresnél, 
Mint felhő az égen, úgy oszolnám széjjel. 
 
 
Hintáznám a légben, az ég szivárványán, 
Elhordanám mind, a fellépő vágyakat, 
És a rózsakertből a szirmokat várnám, 
Hogy beterítsem az utat, a fák alatt. 
 
 
Beszívnám a rétek tavaszi illatát, 
Elsodornám messze, a városok fölé, 
Érezze az is, 'ki nem természetbarát, 
És sohasem pihent a mezők lágy ölén. 
 
 
Fütyülnék télen át roskadó kéményben, 
Halkuló zúgással szállnék, mint a bánat, 
Sziszegve hordanám a kéklő hidegben 
Havat az utakra, s az olvadás várhat. 
 
 
Benéznék az öreg tornyok ablakrácsán, 
Ahol harangok közt kuporog az idő, 
Vinném a harangszót a palástom szárnyán 
Távoli földekre, mert e hang békítő. 
 
 
Tábortüzek füstjét lehelném vizekre, 
Alvó lángokat még fel-fellobbantanám, 
A füstben lebegnék, mint súlytalan lepke, 
És megtérnék csendben, mert hazavár tanyám. 
 
 
Dolgom végeztével elmennék pihenni, 
Az álomnak méze majd helyemre ragaszt, 
Mint a medve télen,  'mellyel nincs mit tenni, 
És ezért hó alatt álmodja a tavaszt. 
 
 
 
Kispest, 1996. január 21. 
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 ,téjele getegref a motál aHy 
 ,téjetet mopalaq a mörű"eB 
 ,alóla tődi za mezén "ú wa~ 
 Yalór nattapa%%iv si géj a géM 
lad igér 

 
 
 
 

meklel-metne% a tleléblellé° 
 
 
 

lé% a%óq ,őnűtavoT 
,réle s ,tnor danátu 

,delevet lüdrep arcnáT 
.rédel sé e!eh ?+o 

 
,"av óvkana" tnappor mÁ 

,topal a de%ev men s 
tadagam inniv abcnáT 

.do"ah mes előt gém 
 
 
 

nabávah őtevgam .1111711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       „Ha látom a fergeteg elejét, 
         Begyűröm a kalapom tetejét, 
         Csak úgy nézem az időt alóla, 
         Még a jég is visszapattan róla” 
               régi dal 
 
 
 
 
Széllelbélelt a szentem-lelkem 
 
 
 
Tovatűnő, kósza szél 
utánad ront, s elér, 
Táncra perdül teveled, 
oly' henye és ledér. 
 
Ám roppant gyanakvó vagy, 
s nem veszed a lapot, 
Táncba vinni magadat 
még tőle sem hagyod. 
 
 
 
Égeraracsa, 2004. október 22. 



 xgásgodlob a iMy 
 Ywennehip wa"áv a rokiM 
i!odráG 

 
 
 
 

sáiró őgredne° 
 
 
 

,wana%táj wognál a ,tezüt a mezéN 
.ttalaze le tnö gésgelem őselóJ 
,llá% abmoláléf ,welél a nehiplE 

.já% a s me% avku' ,nednim wi+ofeb"E 
 

,gopor evne%%i%lef ,lomrom s gorotsuS 
.wogo/om nabmagam ,+ém a neletgéV 

nesekéq ózzi ,lüklén dner wák'ognáL 
xmeremsi nannoh ,wanlocnát evnebbiL 

 
,gnál a lobmorod ,ebimmes a wennűT 

.wnár ráv ttellem zűt ekéb ttedegélE 
,lokontára= rokim? ,gnel ttölöf watlúM 

.lonoh dne' sé "nal ttotahtá lammolÁ 
 
 
 

nabávah molá .1711 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   „Mi a boldogság? 
     Mikor a vágyak pihennek” 
            Gárdonyi 
 
 
 
 
Szendergő óriás 
 
 
 
Nézem a tüzet, a lángok játszanak, 
Jóleső melegség önt el ezalatt. 
Elpihen a lélek, félálomba száll, 
Egybefolyik minden, csukva szem s a száj. 
 
Sustorog s mormol, felszisszenve ropog, 
Végtelen a mély, magamban motyogok. 
Lángocskák rend nélkül, izzó kékesen 
Libbenve táncolnak, honnan ismerem? 
 
Tűnnek a semmibe, dorombol a láng, 
Elégedett béke tűz mellett vár ránk. 
Múltak fölött leng, 'mikor zsarátnokol, 
Álommal áthatott langy és csend honol. 
 
 
 
Kispest, 2001. december 10. 



 ,ját a tsom derbélöFy 
 Yava% a deregeM 
itóndaR 

 
 
 
 

nebtreksűré° 
 
 
 

,wáf a rám wan%ú neb!éf ,naógo"ar pan a le=reP 
.wájpaklef wék'ehém a s ,lé% a lodúd tomallad "E 

,wogatsav gem wa!okév ,wék'e!em a wanzodaljaH 
.wogat%a za wanlocnát s ,takukered tá ajnof lé° 

 
,nesekéq ,nesemletjes nahus wé!rá s !éf ózólliV 

.melevné avzótagnir nahor ,nahor s ,paq arátáH 
,tomlá zoh la++úsmoló ,mélef dará molagu! sre˘ 

.togáliv a idefeb nassal edöq gáslovát a S 
 
 
 

nabávah sádlá .111711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 tazára"aM 
 
 ttosopat arámis sé er!émeq _ űré% 
erésézgévle sélpé' a telüret 

    „Fölébred most a táj, 
      Megered a szava” 
              Radnóti 
 
 
 
 
Szérűskertben 
 
 
 
Perzsel a nap ragyogóan, fényben úsznak már a fák, 
Egy dallamot dúdol a szél, s a méhecskék felkapják. 
Hajladoznak a menyecskék, vékonyak meg vastagok, 
Szél fonja át derekukat, s táncolnak az asztagok. 
 
Villózó fény s árnyék suhan sejtelmesen, kékesen, 
Hátára kap, s rohan, rohan ringatózva énvelem. 
Nyers nyugalom árad felém, ólomsúllyal hoz álmot, 
S a távolság köde lassan befedi a világot. 
 
 
 
Égeraracsa, 2003. július 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Magyarázat 
 
           szérű  –  keményre és simára taposott 
             terület a cséplés elvégzésére 



 ,ráj si gelem ,nav si gediHy 
 Yrá! téh ,lét téh nabsilirpá 
aluger it%arap 

 
 
 
 

silirpá se+é%e° 
 
 
 

.wehém a wanráj ne!évsö igéL 
,lórkáf ttozgárivle mori%óh a lluH 

,ropgáriv agrás a lokó' ,lokó~ 
.welzén avgnojar nabságo"ar a sÉ 

 
,wi%táj ták'ójúb pan a levőhleF 

,ttotnob tálrotiv ergelem lőrgediH 
,tobmol ó%tájlé% tsom t%evön gá woS 

.wi%tál lőri%%em dokala ógnir pé° 
 

lé% ótjahgellef a nöj larrag "aN 
,ttala sóltoq a ebi' tnim ,lüle sÉ 

,dalahle lőle pan a őhlef aH 
.léq rop siq ól!ara námo! dabál A 

 
,si lé% a júf ,pan a tüs erre%"E 

,at%it rám gé za ,mál ,wise si ősE 
,avdo%áhujgem nednim lüh!e sÉ 

.sigém !éf a gobol nebdeme% a wa~ 
 

ődi sodnolob ,se+é%e% e sÉ 
.gelem sé ekéb ,%el dne' lügév námo˘ 

,delev wodala% netér ózgáriV 
.ődnevöj a nöj avlozág nebűf sÉ 

 
 
 

nabávah wele% .11233334555567 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           „Hideg is van, meleg is jár, 
             áprilisban hét tél, hét nyár” 
               paraszti regula 
 
 
 
 
Szeszélyes április 
 
 
 
Légi ösvényen járnak a méhek. 
Hull a hószirom elvirágzott fákról, 
Csókol, csókol a sárga virágpor, 
És a ragyogásban rajongva nézlek. 
 
Felhővel a nap bújócskát játszik, 
Hidegről melegre vitorlát bontott, 
Sok ág növeszt most széljátszó lombot, 
Szép ringó alakod messziről látszik. 
 
Nagy garral jön a felleghajtó szél 
És elül, mint csibe a kotlós alatt, 
Ha felhő a nap elől elhalad, 
A lábad nyomán aranyló kis por kél. 
 
Egyszerre süt a nap, fúj a szél is, 
Eső is esik, lám, az ég már tiszta, 
És enyhül minden megjuhászodva, 
Csak a szemedben lobog a fény mégis. 
 
És e szeszélyes, bolondos idő 
Nyomán végül csend lesz, béke és meleg. 
Virágzó réten szaladok veled, 
És fűben gázolva jön a jövendő. 
 
 
 
Égeraracsa, 1997. április 6. 



 ,imalav "ú agam gésseteléköt A 
isereq men tégésseteléköt sám "oh 

 
 
 
 

nebtreq a tlofní° 
 
 
 

,lettemret se+étniket mogáriv "e naV 

.lemedré si tó% ttaim asátah +ema 

,agáriv agrás'naran wil%íd nebmetreQ 

.nabákiremA-léD sonohső si am sé  

, _ ólav ze _ zédi totalugnah isupórT 

.óllálét men ttözöq wnie!émlüröq ráb 

,tágáriv ajla!rá elevel anrab "aN 

.dángáriv :a ő ,nav even űrö!ö" sé 
 
 
 

nabávah terégí .1111711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 tazára"aM 
 
 %iláreneg Đ anáQ _ dángáriv 

  A tökéletesség maga úgy valami, 
  hogy más tökéletességét nem keresi 
 
 
 
 
Színfolt a kertben 
 
 
 
Van egy virágom tekintélyes termettel, 

amely hatása miatt szót is érdemel. 

Kertemben díszlik narancssárga virága, 

 és ma is őshonos Dél-Amerikában. 

Trópusi hangulatot idéz – ez való – , 

bár körülményeink között nem télálló. 

Nagy barna levele árnyalja virágát, 

és gyönyörű neve van, ő a: virágnád. 
 
 
 
Égeraracsa, 2004. május 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Magyarázat 
 
          virágnád  –  Canna x generalis 



 őzöbnölüq ttöj panget a wa~y 
 Ye%%ö wenréf men werebme űní% 
+oráQ wepa~ 

 
 
 
 

nebsötnöq sápmopní° 
 
 
 

nasoga/óq lóttalumÁ 
.trebótko "ál a mezén 

,e!egej a vle!gnál agráS 
.treq a rám óhoq sezüt s 

 
,wandolovát we!émesE 

.tlúm a tláv énneletní% 
nüs e!et%eg óna//op dlöZ 
.tlurugle ejbmög sánrab 

 
,weze wecrep se+épennÜ 

.bmol a %el űní%!ara 
söröv ,anrab ,'naran ,!arA 
.gnoro% tto ttellem sám"e 

 
,golod ttodlá ,golod igéR 

.tetere% a tnim ,wörö 
,nav na"oha ,"ú ze nav lóJ 
.ttetetledner "í ze trem 

 
 
 

nabávah őtevgam .113711 ,tágirotaliF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  „Csak a tegnap jött különböző 
    színű emberek nem férnek össze” 
     Čapek Károly 
 
 
 
 
Színpompás köntösben 
 
 
 
Ámulattól kótyagosan 
nézem a lágy októbert. 
Sárga lángnyelv a jegenye, 
s tüzes kohó már a kert. 
 
Események távolodnak, 
színtelenné vált a múlt. 
Zöld pottyanó gesztenye sün 
barnás gömbje elgurult. 
 
Ünnepélyes percek ezek, 
aranyszínű lesz a lomb. 
Arany, narancs, barna, vörös 
egymás mellett ott szorong. 
 
Régi dolog, áldott dolog, 
örök, mint a szeretet. 
Jól van ez úgy, ahogyan van, 
mert ez így rendeltetett. 
 
 
 
Filatorigát, 2012. október 3. 



 wa' teke+ema ,woglod na+o wannaVy 
 Yahos inzejefeb ,tehel in"ahabba 
gésse'löb ipén 

 
 
 
 

ótatzú'úbgo!ú° 
 
 
 

,te%émret a logamo'lE 
;tekele% a itetröpöS 

,gér wecibíb a watllá%lE 
.wégrü za el watjúb er+ém S 

 
,lőtki% wav a we%ev tú'úB 

,lőtré só//i% ,lótsás nopáL 
,lőtké+mes a ttellem sé'ni~ 

.lőté!egej sek%éfújraV 
 

,lót!ávogni za né tú'úB 
,lótdán zará% űleveldraQ 

,lótára'om sürüb-ógnI 
.lótákáq súd őmret enneB 

 
gohi!lef +em? ,za óki'lé° 

,ttelef wajah!álavrá zA 
.döq itse ódosáloiV 

.tegi%-ikneS :%el gáliv e S 
 
 
 

nabávah őtevgam .1111233334555567 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        „Vannak olyan dolgok, amelyeket csak 
          abbahagyni lehet, befejezni soha” 
             népi bölcsesség 
 
 
 
 
Szúnyogbúcsúztató 
 
 
 
Elcsomagol a természet, 
Söpörteti a szeleket; 
Elszálltak a bíbicek rég, 
S mélyre bújtak le az ürgék. 
 
Búcsút veszek a vak sziktől, 
Lápon sástól, szittyós értől, 
Csincsés mellett a semlyéktől,  
Varjúfészkes jegenyétől. 
 
Búcsút én az ingoványtól, 
Kardlevelű száraz nádtól, 
Ingó-bürüs mocsarától, 
Benne termő dús kákától. 
 
Szélcsikó az, 'mely felnyihog 
Az árvalányhajak felett, 
Violásodó esti köd. 
S e világ lesz: Senki-sziget. 
 
 
 
Égeraracsa, 1999. október 4. 



 ,sáludni sé cra artáHy 
 YXságof ój %el si panloH 
egilej %ágroh 

 
 
 
 

anóz itelükrü° 
 
 
 

,telükrü% a őpelgeM 
.ttel ad=or ttölöf wazáH 

:avdapás lüzehen tsüF 
.atanáb aknum a zE 

 
,nabágam llágem gnah A 

.ajlákjad őgevel A 
,nagodlob luklahle djaM 

.nav egév wanpan a sÉ 
 
 
 

nabávah a!adlöf .11113711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      „Hátra arc és indulás, 
        Holnap is lesz jó fogás!” 
     horgász jelige 
 
 
 
 
Szürkületi zóna 
 
 
 
Meglepő a szürkület, 
Házak fölött rozsda lett. 
Füst nehezül sápadva: 
Ez a munka bánata. 
 
A hang megáll magában, 
A levegő dajkálja. 
Majd elhalkul boldogan, 
És a napnak vége van. 
 
 
 
Égeraracsa, 2014. szeptember 27. 



 ,amladav ,etrökdav ,jeHy 
 Yamlatah a!ko% a "an 
akódnom ipén 

 
 
 
 

la%%avaT a máklálaT 
 
 
 

lórladlo"eh tlukaF 
;%avaT a tdala%eL 

tnék!ál semlere% ,pé° 
.zana"u ékkörÖ 

 
lé%rotnáq ajravaZ 
;wáka%jé sövűh sÉ 

:tlov tti rám ,tlov tti eD 
.tátalli at"ah ttI 

 
:+osom lüröq akjA 

;ergévle lataiF 
lunalatrotáb "Í 

.ebéme% a metzéN 
 

lavájah ttotnobiQ 
;nesele% ,nűmle!!öQ 
,tneledi mattahtáL 
.menetsI ,mattahtáL 

 
 
 

nabávah telekiq .11113711 ,tágirotaliF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   „Hej, vadkörte, vadalma, 
     nagy a szoknya hatalma” 
               népi mondóka 
 
 
 
 
Találkám a Tavasszal 
 
 
 
Fakult hegyoldalról 
Leszaladt a Tavasz; 
Szép, szerelmes lányként 
Örökké ugyanaz. 
 
Zavarja kántorszél 
És hűvös éjszakák; 
De itt volt, már itt volt: 
Itt hagyta illatát. 
 
Ajka körül mosoly: 
Fiatal elvégre; 
Így bátortalanul 
Néztem a szemébe. 
 
Kibontott hajával 
Könnyelműn, szelesen; 
Láthattam idelent, 
Láthattam, Istenem. 
 
 
 
Filatorigát, 2014. március 19. 



 nokav "av %tál "oh ,"ednim meN 
 notútelé za tá %tatkab 

 
 
 
 

tatíhá  ótahtnipaT 
 
 
 

,tú iedre sáhom ,ahuP 
,nappoq zobotő!ef gerÖ 

,lohalav lo'ápoq +ákraH 
.nabbmol a dne' ótígodloB 

 
,talliatna" tludób nebröQ 

,we"eh űní%őtíkéq sÉ 
,lakkoraq ttotratlef wő!eF 

.gemer ráguspan wuttalA 
 

,ak'ánlopáq tlo'á lóbáF 
,óicáts a nálaf tle%eM 

,zén telü%ef tte+eh péktne° 
.ódatőre sotallaguS 

 
,ropu' sazám norátlo zA 
,wizotalli gáriv enneB 

,nednim lumis ebteze!röQ 
.ginegi za le tuj welél S 

 
 
 

nabávah a!adlöf .311 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Nem mindegy, hogy látsz vagy vakon 
          baktatsz át az életúton 
 
 
 
 
Tapintható áhítat 
 
 
 
Puha, mohás erdei út, 
Öreg fenyőtoboz koppan, 
Harkály kopácsol valahol, 
Boldogító csend a lombban. 
 
Körben bódult gyantaillat, 
És kékítőszínű hegyek, 
Fenyők feltartott karokkal, 
Alattuk napsugár remeg. 
 
Fából ácsolt kápolnácska, 
Meszelt falán a stáció, 
Szentkép helyett feszület néz, 
Sugallatos erőtadó. 
 
Az oltáron mázas csupor, 
Benne virág illatozik, 
Környezetbe simul minden, 
S lélek jut el az igenig. 
 
 
 
Égeraracsa, 2010. szeptember 2. 



 Ysám nabnoza %avat Ay 
návtsI cebretS 

 
 
 

eséderbé %avaT 
 
 
 

,imalav rokne+i nebőgevel a naV 
,wáf a wandokzótjú! nátu molá ú%%oH 
,inallah tésése wagá ilét tdahroQ 
.gárivóh "ereze téme%galli' ajti˘ 

 
,lé% a lüséf na"ál tsom tte+eh sége%i° 

,nánoroq a wi%táj laviajju egrüF 
,lélale nassal djam ,jáv teke"lövmálluH 

.ná'okrav sedlöz ,ssirf afrí! a avlárbaB 
 

,ttelef a"á watap etse gnel döq ahuP 
,nabámlá sukóm a gorotnif nabúdO 
,gelem na+o +ema ,tádnub a énneteL 

.abká=+om tza ánkar neseví% si ő "oH 
 

,rodos lavágam +em? ,tazárpáq soma=laB 
:iq ttozgáriv néq a nálat nebsétüspaN 

,rokobmos ól!ara nebőgevel tek%eR 
.iarko' siq agrás nilaknaq attalA 

 
,tenezü za wizgnah naklah nabságo"aR 

,gnah a ze gem laló% nájánogro %avaT 
,tehel őtegnelem asátah ótatgu˘ 

.bmalagdav se'eq a :rodnáv a dzeq ingúB 
 

,rava tdaráfle za luhup avloksibóB 
,topallá rá! es ,lét es a ődi za zE 

,ravaz mes tiknes ed ,wenzeklelö wagÁ 
.ttotahráv erre wa' tá nelét tétös A 

 
,ségnireq őtetkül a nabkáf a ludnI 

,nab"áv őderbé za vdentelé ,gésgeleM 
,ségrüs ,ságrof a "an rám nab+oba"nah A 

.nab"ápa%i ilét walah a wanludzoM 
 

      „A tavasz azonban más” 
             Sterbecz István 
 
 
 
Tavasz  ébredése 
 
 
 
Van a levegőben ilyenkor valami, 
Hosszú álom után nyújtózkodnak a fák, 
Korhadt téli ágak esését hallani, 
Nyitja csillagszemét ezeregy hóvirág. 
 
Sziszegés helyett most lágyan fésül a szél, 
Fürge ujjaival játszik a koronán, 
Hullámvölgyeket váj, majd lassan elalél, 
Babrálva a nyírfa friss, zöldes varkocsán. 
 
Puha köd leng este patak ágya felett, 
Odúban fintorog a mókus álmában, 
Letenné a bundát, amely olyan meleg, 
Hogy ő is szívesen rakná azt molyzsákba. 
 
Balzsamos káprázat, 'mely magával sodor, 
Napsütésben talán a kén virágzott ki: 
Reszket levegőben aranyló sombokor, 
Alatta kankalin sárga kis csokrai. 
 
Ragyogásban halkan hangzik az üzenet, 
Tavasz orgonáján szólal meg ez a hang, 
Nyugtató hatása melengető lehet, 
Búgni kezd a vándor: a kecses vadgalamb. 
 
Bóbiskolva puhul az elfáradt avar, 
Ez az idő a se tél, se nyár állapot, 
Ágak ölelkeznek, de senkit sem zavar, 
A sötét télen át csak erre várhatott. 
 
Indul a fákban a lüktető keringés, 
Melegség, életnedv az ébredő vágyban, 
A hangyabolyban már nagy a forgás, sürgés, 
Mozdulnak a halak téli iszapágyban. 
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:tér akrat a wilet lenní% bbajú sé jÚ 
,a+obi ne!ére% zénté% levéme% wéQ 

,té%ana% ajdroh lé% tátalli so=áraV 
.adoma sé edi wanllá% wehém somlÁ 

 
,te%émret ógosrah a rám lü lánlat%A 

,negé za le lüret %orba wéq samlataH 
te%ége za idef ődneklat%a dlöz ssirF 
.neblét savah a tnim ,"ú men ed ,nödlöf A 

 
,takatu za nassal űf "ál a ivöneB 

,nála' a nesegrém widoksagá notraP 
,ttalaze melere% wilta!ah abromáM 

.náf a _ ttögöm wobmol _ ladrádam a gotta~ 
 

,nokáfe!et%eg a widok%apaq +ákraH 
,ebgeréq tegötü takaku+ ak'órpA 

,motál _ lüneletme% dahbérev lepiri~ 
.ekené !ágola' wizgnahlef tnéknétsE 

 
,takonápilut a eb azzo!ara paN 

:támri% ől!éf nednim larrobíb avtjú"leF 
,tazotláv gnálőgé tláv ággáriv a zE 

.wárki%-gnálgáriv tnim ,wehém ettölüröQ 
 

,óknilám!ara za ,zí' a ,/nip a nöjgeM 
,támá%re%gnah mádiv eki"ednim azzoH 

:ótíromám wulad ,laváki=um eleT 
.tá negél a tsom llá% eteré'id telÉ 

 
,lekemer sétmeret a ,ját a %el sognaH 
,támrál imladokal a ajtatlunovleF 

lette'e zúh őtsef naltatahtál te+eM? 
.tácnát mörö dav a :non%áv ótahtál A 

 
 
 

nabávah wele% .1233334555567 ,a'araregÉ 
 
 

 
 
 
 
Új és újabb színnel telik a tarka rét: 
Kék szemével szétnéz szerényen ibolya, 
Varázsos illatát szél hordja szanaszét, 
Álmos méhek szállnak ide és amoda. 
 
Asztalnál ül már a harsogó természet, 
Hatalmas kék abrosz terül el az égen, 
Friss zöld asztalkendő fedi az egészet 
A földön, de nem úgy, mint a havas télben. 
 
Benövi a lágy fű lassan az utakat, 
Parton ágaskodik mérgesen a csalán, 
Mámorba hanyatlik szerelem ezalatt, 
Csattog a madárdal – lombok mögött – a fán. 
 
Harkály kapaszkodik a gesztenyefákon, 
Aprócska lyukakat ütöget kéregbe, 
Csiripel verébhad szemtelenül – látom,  
Esténként felhangzik csalogány éneke. 
 
Nap aranyozza be a tulipánokat, 
Felgyújtva bíborral minden fénylő szirmát: 
Ez a virággá vált égőláng változat, 
Körülötte méhek, mint virágláng-szikrák. 
 
Megjön a pinty, a csíz, az aranymálinkó, 
Hozza mindegyike vidám hangszerszámát, 
Tele muzsikával, daluk mámorító: 
Élet dicsérete száll most a légen át. 
 
Hangos lesz a táj, a teremtés remekel, 
Felvonultatja a lakodalmi lármát, 
'Melyet láthatatlan festő húz ecsettel 
A látható vásznon: a vad öröm táncát. 
 
 
 
Égeraracsa, 1996. április 13. 
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 molá sení% a gásólav A 
atazotláv etekef-réhef 

 
 
 
 

wognah i%avaT 
 
 
 

,argáriv lórgáriv nebbil ógnalliP 
.argá siq lórgá siq nebbel lé% názjaP 

:ttozohráq a ?"oha ,woras a ludroM 
.ttogokárq ikalaV 

 
,nerédel sé négnel wanllá% wognap/iP 

.meréle _ melémer _ nát evdeksipiP 
:toko ár matda men ráb ,gnah a ludroZ 

.ttogokárq ikalaV 
 

,negé za őhlef siq gnel-gnet nasoriP 
.negér tnim , _ őre ssirf _ gnez-gne' //alap/iP 

:ttoko% rám na"oha ,návrud +o lohroQ 
.ttogokárq ikalaV 

 
 
 

nabávah getegref .11233334555567 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          A valóság a színes álom 
          fehér-fekete változata 
 
 
 
 
Tavaszi hangok 
 
 
 
Pillangó libben virágról virágra, 
Pajzán szél lebben kis ágról kis ágra. 
Mordul a sarok, ahogy' a kárhozott: 
Valaki krákogott. 
 
Pitypangok szállnak lengén és ledéren, 
Pipiskedve tán – remélem – elérem. 
Zordul a hang, bár nem adtam rá okot: 
Valaki krákogott. 
 
Pirosan teng-leng kis felhő az égen, 
Pitypalatty cseng-zeng – friss erő – , mint régen. 
Korhol oly durván, ahogyan már szokott: 
Valaki krákogott. 
 
 
 
Kispest, 1997. január 5. 



lemmelere% a sonoza men aláh A 
 
 
 
 

cnámor i%avaT 
 
 
 

,nebőgevel a sátláiQ 

:cnámozizüt a derbélef 

,gásdaba% ,lad ,melere% ,!éF 

.cnámorsiq "e ,talligáriv 
 
 
 

nabávah ótnobgéj .11233334555567 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     A hála nem azonos a szerelemmel 
 
 
 
 
Tavaszi románc 
 
 
 
Kiáltás a levegőben, 

felébred a tüzizománc: 

Fény, szerelem, dal, szabadság, 

virágillat, egy kisrománc. 
 
 
 
Kispest, 1997. február 14. 



 iq watnattap wogalli'!arAy 
 Ynia++ag óro"om=árav a 
sólkiM ilreveB 

 
 
 
 

tenezü i%avaT 
 
 
 

,ógir a rádam a'ruF 
.norá! a winűtle 

,mesereq ?"ohráb ,lohráB 
.molálat mes lohes 

 
,lével a lluh ah ,gezzeB 

.emlekő nöj rokka 
,daram si tti gi%avaT 
.evdeq ajtrat gidda 

 
,televel a ajtagroF 

.sereq nabát+of"e 
,ttala wáf dala%gigéV 

.seleb ála workob 
 

,ajlálatgem tját ődi zE 
.meken assavlolef 

,llá im "oh nelével A 
.melevné ilzöq tza 

 
:nokalba za tláikeB 

Xwé%u% et ,lef jderbÉy 
,ikalav tahla na"oH 

Yxwékinti! , -inti! ah 
 
 
 

nabávah ótnobgéj .1111711 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         „Aranycsillagok pattantak ki 
           a varázsmogyoró gallyain” 
           Beverley Miklós 
 
 
 
 
Tavaszi üzenet 
 
 
 
Furcsa madár a rigó, 
eltűnik a nyáron. 
Bárhol, bárhogy' keresem, 
sehol sem találom. 
 
Bezzeg, ha hull a levél, 
akkor jön őkelme. 
Tavaszig itt is marad, 
addig tartja kedve. 
 
Forgatja a levelet, 
egyfolytában keres. 
Végigszalad fák alatt, 
bokrok alá beles. 
 
Ez idő tájt megtalálja, 
felolvassa nekem. 
A levélen hogy mi áll, 
azt közli énvelem. 
 
Bekiált az ablakon: 
„Ébredj fel, te szuszék! 
Hogyan alhat valaki, 
ha nyitni- , nyitnikék?” 
 
 
 
Kispest, 2004. február 20. 



 ,widótat+of nednim sé nav nedniMy 
 irokó za űre%"e ne+im mál 
 Yagászagi wörö sufózolif 
návtsI cebretS 

 
 
 
 

nótu%avaT 
 
 
 

:gáliv a ze lümelle%tÁ 

,té% dará géssessirf A 

levégelem rá! a rám ”Í 

.pél er"irf nabánatsoM 
 
 
 

nabávah netsipan .11113711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  „Minden van és minden folytatódik, 
    lám milyen egyszerű az ókori 
    filozófus örök igazsága” 
              Sterbetz István 
 
 
 
 
Tavaszutón 
 
 
 
Átszellemül ez a világ: 

A frissesség árad szét, 

Így már a nyár melegével 

Mostanában frigyre lép. 
 
 
 
Égeraracsa, 2014. június 22. 



 ,őletne%a/re" wil!éf aHy 
 YXőle ddev tekizí za 
aluger it%arap 

 
 
 
 

négév léT 
 
 
 

Xóhah ,óhaH 
ótahdnomlE 

:!ét a zA 
ergé-erdlöF 
ergév nöjgeM 

.!éfpan A 
 

,go"ar nédÜ 
wo"av godloB 

;nátuléD 
,dut ah ,%avaT 
tupaq rám ráT 
.náduB-tseP 

 
lőtléd gé zA 
lőbgéstétöS 

;wi%táliQ 
,moká=silpmurQ 

,motál "ohA 
.wizárí~ 

 
 
 

nabávah getegref .11233334555567 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           „Ha fénylik gyertyaszentelő, 
             az íziket vedd elő!” 
               paraszti regula 
 
 
 
 
Tél végén 
 
 
 
Hahó, hahó! 
Elmondható 
Az a tény: 
Földre-égre 
Megjön végre 
A napfény. 
 
Üdén ragyog, 
Boldog vagyok 
Délután; 
Tavasz, ha tud, 
Tár már kaput 
Pest-Budán. 
 
Az ég déltől 
Sötétségből 
Kilátszik; 
Krumpliszsákom, 
Ahogy látom, 
Csírázik. 
 
 
 
Kispest, 1997. január 12. 



 Ytekétré eléfimmes tokla mes te%émret Ay 
ól%ina° meL 

 
 

neléT 
 
 
 

pan ilét a lák%ú~ 
,ttelef rátahótál 
rebme !ége% a loH? 

.tege gem tneq lajjáh 
 

ezüte=őr wőhleF 
,nokalba za wil!éf 

,tse za rám tjú" tezüT 
.nojdaramgem ze "oh 

 
erre tjah lé% gediH 

,tegellef romoq ,súb 
táramzúz sé tödöQ 

.tegele enneb zoh 
 

ará% mo'idaraP 
,ttolta!ah aróraq 

métnazirq sotnozoB 
.tto%a ákkatu' siq 

 
lóbáfe!%ere' A 

,tdaram záv a nápu' 
gilá% "e dnim tájbmoL 

."af a attarael 
 

we"ür a rám nokáF 
,tokalba watku'eb 

ttala órakatdlöF 
.wogam a wangocav 

 
,neblé% a gnel léveL 

:wanóslotu tdaram 
ajbaradalrotiV 

.wanójahrá! tde++üs 
 

,tek%éf tjer men rokoB 
.lével ajrakat men 

:tétös %el bbaramaH 
.lét a widoklaru 

 
 
 

nabávah molá .11233334555567 ,a'araregÉ 

            „A természet sem alkot semmiféle értéket" 
              Lem Szaniszló 
 
 
Télen 
 
 
 
Csúszkál a téli nap 
látóhatár felett, 
'Hol a szegény ember 
hájjal kent meg eget. 
 
Felhők rőzsetüze 
fénylik az ablakon, 
Tüzet gyújt már az est, 
hogy ez megmaradjon. 
 
Hideg szél hajt erre 
bús, komor felleget, 
Ködöt és zúzmarát 
hoz benne eleget. 
 
Paradicsom szára 
karóra hanyatlott, 
Bozontos krizantém 
kis csutakká aszott. 
 
A cseresznyefából 
csupán a váz maradt, 
Lombját mind egy szálig 
learatta a fagy. 
 
Fákon már a rügyek 
becsuktak ablakot, 
Földtakaró alatt 
vacognak a magok. 
 
Levél leng a szélben, 
maradt utolsónak: 
Vitorladarabja 
süllyedt nyárhajónak. 
 
Bokor nem rejt fészket, 
nem takarja levél. 
Hamarabb lesz sötét: 
uralkodik a tél. 
 
 
 
Égeraracsa, 1997. december 30. 



 géstlüred ipan-ciróMy 
 Ygér tnelej telet sele% 
aluger it%arap 

 
 
 
 

nődre iléT 
 
 
 

,wáf a wanllá námén nődre za ,nnikadO 
;wizötlöq bbejjel dnim egelem wendlöf a 

YXgáriv ne"el en sé lével táh ne"el eNy 
.wizötlö ab"af tsom ját tloratel a "í 

 
,nabgáliv a nebbe %el réhefóh nedniM 
;arót tto"afeb a nassal lü%éq röküt 

,manátu rotásdöq nasro" luráze%%Ö 
.aró za nógnoq gnez e%%em lób!orot sé 

 
,aladlo we"eh a er"e widese!éF 

;arkáf a ezeq "af tagga táramzúz 
,aradóh a gopoq tnék"nö"gevü őlkéQ 
.arám tza eb ajnov évődre+átsirq sé 

 
wi%tál wenőktnámé" ózárki% nógo"aR 

,lén!éfpan ódarriv pa'géj ógnob-őgne' 
,wi%táj lé% sé gedih nökű//egne'gevÜ 

.lét a würetsemraq le!ézev rokima 
 

,iagáriv "áv a ,we"ür a wanda!!u° 
:őtímér ne+imráb nelej a "oh ,wizré 

inatláv arólav te+em? ,ővöj a wŐ 
.ődi név ógladna nájtúgola" a nöj 

 
 
 

nabávah a!adlöf .1233334555567 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      „Móric-napi derültség 
        szeles telet jelent rég” 
               paraszti regula 
 
 
 
 
Téli erdőn 
 
 
 
Odakinn, az erdőn némán állnak a fák, 
a földnek melege mind lejjebb költözik; 
„Ne legyen hát levél és ne legyen virág!” 
így a letarolt táj most fagyba öltözik. 
 
Minden hófehér lesz ebben a világban, 
tükör készül lassan a befagyott tóra; 
Összezárul gyorsan ködsátor utánam, 
és toronyból messze zeng kongón az óra. 
 
Fényesedik egyre a hegyek oldala, 
zúzmarát aggat fagy keze a fákra; 
Kéklő üveggyöngyként kopog a hódara, 
és kristályerdővé vonja be azt mára. 
 
Ragyogón szikrázó gyémántkőnek látszik 
csengő-bongó jégcsap virradó napfénynél, 
Üvegcsengettyűkön hideg és szél játszik, 
amikor vezényel karmesterük a tél. 
 
Szunnyadnak a rügyek, a vágy virágai, 
érzik, hogy a jelen bármilyen rémítő: 
Ők a jövő, 'melyet valóra váltani 
jön a gyalogútján andalgó vén idő. 
 
 
 
Égeraracsa, 1996. szeptember 24. 



 ,lób"á za iq ,marudzag ,jeHy 
 Xlób'álaq a rám wnujparaH 
 ,anlov ttötüs si má!a óJ 
 .abó% tlüreq ati% űrűS 
 ,ttezre% táti% űrűs eriM 
 .tteselejjé% őneket A 
 eréjétse tne% !o'áraQ 
 .egév a ttel sédeke%eV 
 :monávíq tza s ,le mettöj "Í 
 YXnojllá% sádlá arzáh e "oH 
gásnávíkój ipén 

 
 

aróludrofpan iléT 
(zohpan a ,ado tnékkemre") 

 
 
 

wnüken "av et Xpan ógo"aR 

.wnünednim a ,wnőtetlé za 

,dognoroq a bmötzág se!éF 

.dotno lőbbe diaragus 

,"av +áriq trem ,nav dánoroQ 

."an sé i'iq tréze dámi 

,watdagofle wniasotláT 

.wan!ámoda ,wennetsi men 

,tele% "an lút jpa' en ,welréQ 

.teknügelem dojúfle trem 

teknim jlocruh ,rodnáv igÉ 

Xde!éf a dstno s ,tá nörű za 

:tá dstíkala denégordiH 

Xdá+káf wnüken gem dstjú" lóbba 

,némerep lét ,nebrebmeceD 

.!éf a "ofle náros wnutu 

,lettih iső ,tnék!ágop sŐ 

Xlevví% at%it walráva%%iv 

,watdagatle wosállav A 

.gal%am arám dosáludrof 

,tíreq "í trét taznátu woS 

.tih a rám ttel se!émzétni 

,tte+eh wettet * gásnávíkóJ 
Xttetelü% !éf "oh ,za ge!él 

 
 
 

nabávah molá .1711 ,tsepsiQ 

         „Hej, gazduram, ki az ágyból, 
           Harapjunk már a kalácsból! 
           Jó anyám is sütött volna, 
           Sűrű szita került szóba. 
           Mire sűrű szitát szerzett, 
           A tekenő széjjelesett. 
           Karácsony szent estéjére 
           Veszekedés lett a vége. 
           Így jöttem el, s azt kívánom: 
           Hogy e házra áldás szálljon!” 
             népi jókívánság 
 
 
Téli napfordulóra 
(gyermekként oda, a naphoz) 
 
 
 
Ragyogó nap! te vagy nekünk 
az éltetőnk, a mindenünk. 
Fényes gáztömb a korongod, 
sugaraid ebből ontod. 
Koronád van, mert király vagy, 
imád ezért kicsi és nagy. 
Táltosaink elfogadtak, 
nem istennek, adománynak. 
Kérlek, ne csapj túl nagy szelet, 
mert elfújod melegünket. 
Égi vándor, hurcolj minket 
az űrön át, s ontsd a fényed! 
Hidrogéned alakítsd át: 
abból gyújtsd meg nekünk fáklyád! 
Decemberben, tél peremén, 
utunk során elfogy a fény. 
Ős pogányként, ősi hittel, 
visszavárlak tiszta szívvel! 
A vallások eltagadtak, 
fordulásod mára maszlag. 
Sok utánzat tért így kerít, 
intézményes lett már a hit. 
Jókívánság — tettek helyett, 
lényeg az, hogy fény született! 
 
 
 
Kispest, 2001. december 21. 



 né- 133 suilúj .1111234555567 
 ardloH a rebme rö%őle ttepél 

 
 
 
 

nokáka%jé at%iT 
 
 
 

,negé za őhlef ne'niN 

;ne!éres go"ar galli~ 

: ?őjőle si dloH a aH 

.ődi za láh nnikadO 
 
 
 

nabávah netsipan .1111711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          1969. július 21-én lépett 
          először ember a Holdra 
 
 
 
 
Tiszta éjszakákon 
 
 
 
Nincsen felhő az égen, 

Csillag ragyog serényen; 

Ha a Hold is előjő' : 

Odakinn hál az idő. 
 
 
 
Égeraracsa, 2004. június 30. 



 :ersétjelef ergév %el óJy 
 Yebé+eh sám s ,ebéme% rop 
talsavaj űre%%é 

 
 
 
 

sálobálbét ógopoT 
 
 
 

,la!!ágam a wnudoksaiV 
.wan%álokram wö%ő za rám 

wnüttel ajttotatláglo%iQ 
.wansálúmle űlbekkű% a 

 
,gáliv a tláv ánnalatgu˘ 
.gésirebme za ttel sazál 

,ttünednim "áv ólognacraM 
.géle nednim norá sosrob s 

 
e%ő nelte"eq telé zA 

.daram %ő si nab%avat a 
tehev tú'úb si re%"ezá° 

.baradtno' "e nájtú agam 
 

,tetere% ráj avgoro%náV 
.gér wava%lej ekéb ,aknum 

,!ágam avrá za tdaka% wnáR 
.gésűh 'nin _ tlov nebkeví% a 

 
 
 

nabávah őtevgam .111711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           „Jó lesz végre felejtésre: 
             por szemébe, s más helyébe” 
             ésszerű javaslat 
 
 
 
 
Topogó téblábolás 
 
 
 
Viaskodunk a magánnyal, 
már az őszök markolásznak. 
Kiszolgáltatottja lettünk 
a szűkkeblű elmúlásnak. 
 
Nyugtalanná vált a világ, 
lázas lett az emberiség. 
Marcangoló vágy mindenütt, 
s borsos áron minden elég. 
 
Az élet kegyetlen ősze 
a tavaszban is ősz marad. 
Százegyszer is búcsút vehet 
maga útján egy csontdarab. 
 
Vánszorogva jár szeretet, 
munka, béke jelszavak rég. 
Ránk szakadt az árva magány, 
a szívekben volt – nincs hűség. 
 
 
 
Égeraracsa, 2003. október 29. 



,erküt welél a ttel tlofú` 
 erknüme%kú/ a wetpélár s 

 
 
 
 

lünelteggüf wnülőT 
 
 
 

lammolagrof a wnüdök%üQ 
,ttala gé tlokrubeb a 

egésbböt "an werebme zA 
.tdapatár arsoráv a 

 
gászará% ,"af :sárájődI 

,lekedré mes tiknes rám 
,re%"ev gem !!e% ,ség=ü! sazáL 

…le wennem levő!eziv s 
 

,wanzodalluf lőtgerém A 
.gö+öpmöh tnékgemöt ed 

,wepéq ,wení% óludro'lúT 
.gör idlöf a ttel !ávláb s 

 
wannattapté% sé tláv t!árI 

,wosoráv tdazzudlef a 
,ózodavros a itevöQ 
.goj ahél ,neltekézré 

 
ludnigem ed ,bbótu-bbőlE 

,nódará él sok%ip a 
:atjar wan%ú wo!áktap tőR 

.ójah a nebőde++üs 
 
 
 

nabávah getegref .12711 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Zsúfolt lett a lélek tükre, 
     s ráléptek a tyúkszemünkre 
 
 
 
 
Tőlünk függetlenül 
 
 
 
Küszködünk a forgalommal 
a beburkolt ég alatt, 
Az emberek nagy többsége 
a városra rátapadt. 
 
Időjárás: fagy, szárazság 
már senkit sem érdekel, 
Lázas nyüzsgés, szenny meg vegyszer, 
s vizenyővel mennek el… 
 
A méregtől fulladoznak, 
de tömegként hömpölyög. 
Túlcsorduló színek, képek, 
s bálvány lett a földi rög. 
 
Irányt vált és szétpattannak  
a felduzzadt városok, 
Követi a sorvadozó, 
érzéketlen, léha jog. 
 
Előbb-utóbb, de megindul 
a piszkos lé áradón, 
Rőt patkányok úsznak rajta: 
süllyedőben a hajó. 
 
 
 
Kispest, 2006. január 20. 



 :a%%iv ójahrá! a notÚ 
 ajkí' zívkodmo! a izlej 

 
 
 
 

rá! a nebőnűT 
 
 
 

,ődre za tlö táhur akraT 
;attelap "e tnim ,na+o 

,lé% a ravaq tokérobuB 
.atamrah gél a bbűrűs 

 
_ nopál a tti _ norá! geleM 

;tegezőt watgáv ro%kos 
telé őg=ü! ,nevele zA 

.ttel gedih :tnű%gem arám 
 

,artú wi%úq rádno+of daV 
;ná/sorob a ipeleb 

ődre za ajtídóha%%iV 
.návrogom támladorib 

 
si waradam őlek%éf A 
;tsálolad a wát"ahle 

,we%éf serü nokáf rápoQ 
.tsáp rávis notrapzív a 

 
,gorocom men ,dne' a lelüF 

;nosát%it a revehle 
,si te%émret a rám wi%gu˘ 

.molá za llá% eréme% s 
 
 
 

nabávah őtevgam .1113711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Úton a nyárhajó vissza: 
        jelzi a nyomdokvíz csíkja 
 
 
 
 
Tűnőben a nyár 
 
 
 
Tarka ruhát ölt az erdő, 
olyan, mint egy paletta; 
Buborékot kavar a szél, 
sűrűbb a lég harmata. 
 
Meleg nyáron – itt a lápon – 
sokszor vágtak tőzeget; 
Az eleven, nyüzsgő élet 
mára megszűnt: hideg lett. 
 
Vad folyondár kúszik útra, 
belepi a borostyán; 
Visszahódítja az erdő 
birodalmát mogorván. 
 
A fészkelő madarak is 
elhagyták a dalolást; 
Kopár fákon üres fészek, 
a vízparton sivár pást. 
 
Fülel a csend, nem mocorog, 
elhever a tisztáson; 
Nyugszik már a természet is, 
s szemére száll az álom. 
 
 
 
Égeraracsa, 2013. október 2. 



 ,sáduJ-nomiS rám no"av ttIy 
 YXsá/ag-erőp deken rám jaj 
aluger it%arap 

 
 
 
 

péktanallip iaignirüT 
 
 
 

nabjéraq "ál wobmod díle° 
,wen%evlüröq 

wenlürö "oh ,tehel si zA 
.wenrebme za 

 
wenéaláh ,gno= sálúmlE 

,ergé za llá% 
,géskü% erní% sám 'nin zehhE 

.erkéq a wa' 
 

el gól abál wőhlef+omoG 
,erdlöf a tsom 

wanlokrubeb ,wen%evlüröQ 
.ebröq-ebröq 

 
za ttel tdaráf ,gnah a lupmoT 

,ení% ődre 
,záv a daram ,lével a lluH 

Xemí :maru 
 

:te%émret a tsom nehiplE 
,molá za nöj 

tsédőlü%éq a tze né sÉ 
.moládo'gem 

 
 
 

nabávah őtevgam .11233334555567 ,luZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         „Itt vagyon már Simon-Judás, 
           jaj már neked pőre-gatyás!” 
               paraszti regula 
 
 
 
 
Türingiai pillanatkép 
 
 
 
Szelíd dombok lágy karéjban 
körülvesznek, 
Az is lehet, hogy örülnek 
az embernek. 
 
Elmúlás zsong, hálaének 
száll az égre, 
Ehhez nincs más színre szükség, 
csak a kékre. 
 
Gomolyfelhők lába lóg le 
most a földre, 
Körülvesznek, beburkolnak 
körbe-körbe. 
 
Tompul a hang, fáradt lett az 
erdő színe, 
Hull a levél, marad a váz, 
uram: íme! 
 
Elpihen most a természet: 
jön az álom, 
És én ezt a készülődést 
megcsodálom. 
 
 
 
Suhl, 1997. október 16. 



 %ő ah ed ,%avat a golod pé°y 
 a endökrö!ö" ,anlov men 
 Yanlov serü wnurmo" má ,me% 
nagoL 

 
 
 
 

ógnojjU 
 
 
 

,wékinti! a ló% nabbartáB 
.%éq inlí! sé ajllah óbmiB 

,ekpel a nöj lóbgásgof"aF 
.ek'e"ür a lóbgásgofgaM 

 
:avtagopat ludni telÉ 

Yxarpanloh "af e-ótahráVy 
:melerüt a "ofle nátzA 

YXne"el gáriv ,sátjah ,léveLy 
 

,wobáb wanlí! ,wő'löb wanlí˘ 
.wotál t!émer tró% leggésőB 

:lüsepéneb őgevel A 
.lüper tdemred i!dráilliM 

 
nótálűred ógnod gecléD 

,nokáf a tá wizákic ráM 
,t%ajras tevüf ,tídnigem táF 

Xt%avat sápmop :wotál tádo~ 
 
 
 

nabávah wele% .111233334555567 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     „Szép dolog a tavasz, de ha ősz  
       nem volna, gyönyörködne a  
       szem, ám gyomrunk üres volna” 
      Logan 
 
 
 
 
Ujjongó 
 
 
 
Bátrabban szól a nyitnikék, 
Bimbó hallja és nyílni kész. 
Fagyfogságból jön a lepke, 
Magfogságból a rügyecske. 
 
Élet indul tapogatva: 
„Várható-e fagy holnapra?” 
Aztán elfogy a türelem: 
„Levél, hajtás, virág legyen!” 
 
Nyílnak bölcsők, nyílnak bábok, 
Bőséggel szórt reményt látok. 
A  levegő benépesül: 
Milliárdnyi dermedt repül. 
 
Délceg dongó derűlátón 
Már cikázik át a fákon, 
Fát megindít, füvet sarjaszt, 
Csodát látok: pompás tavaszt! 
 
 
 
Égeraracsa, 1998. április 5. 



 ,weűre%%é iaglod te%émret A 
 gidnim men érebme za 

 
 

nabálaZ lohalaV 
 
 
 

_ nabálaZ _ nnel ulaf órpA 
,nézöq waladlobmod wijúb nesőlne"é% 

mélöf notú sedne' we!éf gelem a sÉ 
.nabáka%jé za wanaljah 

 
,nabgáliv tráz a nebbe ,ttI 

,gikatap idnáráB a trat ge!ő%pe" a 
wi+of abnotalaB-siQ a eziv wen+eM? 

.namádiv "an ,evzedegrö' 
 

,wanlojahiq wáfzűf élöF 
_ nebrökützív se!éf _ evzén nai'návíq 

nedlöztétös +ema ,takuké!rá tájaS 
.takobah a ajgoferzöq 

 
levítá +em? ,lóla díhőQ 

,nokatap ógobo' lassáljaromső za 
,motagllah ,ődi név a gottus lórtlúm A 

.levikráb tza mot%ogem sé 
 

,nabsohroh a ,túőlűd A 
,gikécnip sövűh a tezev avgora!aq 

wití%éq wa=arad avgno= nosáldap loH? 
.nasodnog "an tekük%éf a 

 
,iajpúp táhbmod sáknal A 

,nebdöq adro'!élöb ttot%airlef a tnim 
,mettögöm nab+ámoh wanlu!ávlah er"E 

.iajtú wnutlúm a "oha 
 

tekőhlef %tál ttelef bmod A 
,nabkák'amap réhef ingö+öpmöh na"ál 
,matráv arra né sé ,nűrűs wango+omoG 

.wenőnlef rám re%"e djam "oh 
 

,wéját a tsom llá nabráguS 
nekepékrátlo za vás!éf ótíkav tnim 
,nekesérőhlef a tá ,pan a már zűt "Ú 

.wéllá wa' né nesörövgnál s 
 
 
 

nabávah telekiq .1233334555567 ,tsepsiQ 

            A természet dolgai ésszerűek, 
            az emberé nem mindig 
 
 
Valahol Zalában 
 
 
 
Apró falu lenn – Zalában – 
szégyenlősen bújik domboldalak közén, 
És a meleg fények csendes úton fölém 
hajlanak az éjszakában. 
 
Itt, ebben a zárt világban, 
a gyepszőnyeg tart a Bárándi patakig, 
'Melynek vize a Kis-Balatonba folyik 
csörgedezve, nagy vidáman. 
 
Fölé fűzfák kihajolnak, 
kíváncsian nézve – fényes víztükörben – 
Saját árnyékukat, amely sötétzölden 
közrefogja a habokat. 
 
Kőhíd alól, 'mely átível 
az ősmorajlással csobogó patakon, 
A múltról suttog a vén idő, hallgatom, 
és megosztom azt bárkivel. 
 
A dűlőút, a horhosban, 
kanyarogva vezet a hűvös pincékig, 
'Hol padláson zsongva darazsak készítik 
a fészküket nagy gondosan. 
 
A lankás dombhát púpjai, 
mint a felriasztott bölénycsorda ködben, 
Egyre halványulnak homályban mögöttem, 
ahogy a múltunk útjai. 
 
A domb felett látsz felhőket 
lágyan hömpölyögni fehér pamacskákban, 
Gomolyognak sűrűn, és én arra vártam, 
hogy majd egyszer már felnőnek. 
 
Sugárban áll most a tájék, 
mint vakító fénysáv az oltárképeken 
Úgy tűz rám a nap, át a felhőréseken, 
s lángvörösen én csak állék. 
 
 
 
Kispest, 1996. március 12. 



 ikráb lőbke'niq őreveh nodaba% A 
 i!!emráb tehtlötgem rokimráb 
 tereke% "av toká= 

 
 
 
 

zörküt togásólaV 
 
 
 

nabásázoktanov sárájődI 
.sádnom-sáló% bböt wnár tdaram 

tré+ema ,te"e wezédilef tsoM 
.sáláh tehel rokótu za 

 
,tsézejefiq a tza wüjtré na"oH 
x Ywettöjle lőrék'ereDy "oh 
,ipel réd tekédiv a rokne+I 

.gedih droz a tnö%ökeb sé 
 
 
 

nabávah te%é!e .1113711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            A szabadon heverő kincsekből bárki 
            bármikor megtölthet bármennyi 
            zsákot vagy szekeret 
 
 
 
 
Valóságot tükröz 
 
 
 
Időjárás vonatkozásában 
maradt ránk több szólás-mondás. 
Most felidézek egyet, amelyért 
az utókor lehet hálás. 
 
Hogyan értjük azt a kifejezést, 
hogy „Derecskéről eljöttek” ? 
Ilyenkor a vidéket dér lepi, 
és beköszönt a zord hideg. 
 
 
 
Égeraracsa, 2013. november 22. 



 ,llá% erdlöf ,llá% aráFy 
 Yllá mes gem gidep nezív 
akódnom ipén 

 
 
 
 

X ttöjgem ergéV 
 
 
 

:nab!ágam a metlü ?"ohA 
.matráv tima ,ttöjgem ergéV 
,etekef tnel ,réhef lüleF 

xekere" a tehel weniQ 
 

,were" a ze ne+i trézA 
.werebme za wájtík%ipeb treM 

Xalór !ége% tehet "oheD 
.atón igér ,winétröt iM? 

 
:raka tepé% iq? ,dnim ráj "Í 
.ramah ,nasro" Xle ,elev lE 

:+eheq a ze űreseq ráB 
YX+ehepóh siq ,ttozoh netsIy 

 
 
 

 nabávah molá .11233334555567 ,luZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   „Fára száll, földre száll, 
     vízen pedig meg sem áll” 
               népi mondóka 
 
 
 
 
Végre megjött ! 
 
 
 
Ahogy' ültem a magányban: 
Végre megjött, amit vártam. 
Felül fehér, lent fekete,      
Kinek lehet a gyereke? 
 
Azért ilyen ez a gyerek, 
Mert bepiszkítják az emberek. 
Dehogy tehet szegény róla! 
'Mi történik, régi nóta. 
 
Így jár mind, 'ki szépet akar: 
El vele, el! gyorsan, hamar. 
Bár keserű ez a kehely: 
„Isten hozott, kis hópehely!” 
 
 
 
Suhl, 1997. december 7. 



 ,"af ti!!ema ttőle lecneVy 
 Y"ah si bakaJ nátu agam 
aluger ipén 

 
 
 

ara! wo!o%%anéV 
 
 

,lá!rökö za llá%le ,llá% ,llá° 
.wo!ál%of siq sem+es 

.gáliv a %el gásúromo° 
Xwo!o%%anév it ,jE 

 
%ő ra"am a ,zőf men paN A 

.go"ar egelem ?"nal 
.nökőzem a nöj molagu˘ 

Xwo!o%%anév it ,jE 
 

,rádam a zúh ,rátah tdavreH 
.gojjiv levví% zéhen 

.lat%aram men lat%a serÜ 
Xwo!o%%anév it ,jE 

 
,dnim _ gáriv a tni natda"áB 

.gosrah men rám wüní% 
.!éres ,tétös ,!évevöj %eL 

Xwo!o%%anév it ,jE 
 

evlü"evle s ,etekef woS 
.goráq ekrü% wützöq 

.ro%kos no"an rodnalaq Ő 
Xwo!o%%anév it ,jE 

 
,artú za tuf atri'ap siQ 

.goro'á "í ,sobúb 
…in"ah lleq tti ,ifazah ráB 

Xwo!o%%anév it ,jE 
 

ré'lötlé% sé réke%gödrÖ 
.gorof avzákiraq 

.a+áp!esrev at%up "an A 
Xwo!o%%anév it ,jE 

 
lá!rökö za ;llágem ah"oH 

.gorobáh men al/áf 
,rá! men ,wetken ráj sédekpi~ 

Xwo!o%%anév it ,jE 
 
 

nabávah sádlá .111711 ,a'araregÉ 

           „Vencel előtt amennyit fagy, 
             maga után Jakab is hagy” 
         népi regula 
 
 
 
Vénasszonyok nyara 
 
 
Száll, száll, elszáll az ökörnyál, 
selymes kis foszlányok. 
Szomorúság lesz a világ. 
Ej, ti vénasszonyok! 
 
A Nap nem főz, a magyar ősz 
langy' melege ragyog. 
Nyugalom jön a mezőkön. 
Ej, ti vénasszonyok! 
 
Hervadt határ, húz a madár, 
nehéz szívvel vijjog. 
Üres asztal nem marasztal. 
Ej, ti vénasszonyok! 
 
Bágyadtan int a virág – mind, 
színük már nem harsog. 
Lesz jövevény, sötét, serény. 
Ej, ti vénasszonyok! 
 
Sok fekete, s elvegyülve 
köztük szürke károg. 
Ő kalandor nagyon sokszor. 
Ej, ti vénasszonyok! 
 
Kis pacsirta fut az útra, 
búbos, így ácsorog. 
Bár hazafi, itt kell hagyni… 
Ej, ti vénasszonyok! 
 
Ördögszekér és széltölcsér 
karikázva forog. 
A nagy puszta versenypálya. 
Ej, ti vénasszonyok! 
 
Hogyha megáll; az ökörnyál 
fátyla nem háborog. 
Csipkedés jár nektek, nem nyár, 
Ej, ti vénasszonyok! 
 
 
Égeraracsa, 2003. július 30. 



 Yenneb lleq innih sé ój sé pé% telé zAy 
robáG ira%aV 

 
 

wo"av gédneV 
 
 
 

:rá! a gebel ttőle meme° 
;ólratazúb sava%kö'üT 

,ráj talodnog nőzem igÉ 
.ólra" trem wa' ,daram tset nneL 

 
,ledpél a+óg nabájlatéR 
;e'rév söröv a tnef láti° 

,lellé% siq "e gallab őhleF 
.erévékdán zúh toké!rá S 

 
wezüte=őr naltatahtáL 

,takotjortsüf siq a wájtnO 
gevüsrokuc ttel lőbkőhlef A 

.ttaime tsom si gorotniF 
 

,molam a ttel wérek!ágiC 
;eziv sadán a so+ámoH 

_ nóvíh _ lehel toga%molÁ 
.ejedre zűt wo'apip A 

 
,notú za tá laplat wereˇ 

;rétá erim? ,giléd őnleF 
,modut _ gitse %el rebmenév S 

.réár +em? ,za te%émret A 
 

,dapa !éf a ttögöm matáH 
;erzív a ár wi%kef wé!rÁ 
,pan a lehel táráp seréV 

.erkőhlef a ajtagro' tza S 
 

,aklafabil a rétazaH 
;te"e tnerri' sakak+ogoF 

arólrat a tev telükrü° 
.tege!öpöq lőbkekélmE 

 
,wóráv erjé za wanludnI 
;wenzedevér womlá gerÖ 

wo"av sáláh tnékegédneV 
.wente%émreT őlesivdnog A 

 
 
 

nabávah ótnobgéj .711 ,tsepsiQ 

        „Az élet szép és jó és hinni kell benne” 
              Vaszary Gábor 
 
 
Vendég vagyok 
 
 
 
Szemem előtt lebeg a nyár: 
Tücsökszavas búzatarló; 
Égi mezőn gondolat jár, 
Lenn test marad, csak mert gyarló. 
 
Rétaljában gólya lépdel, 
Szitál fent a vörös vércse; 
Felhő ballag egy kis széllel, 
S árnyékot húz nádkévére. 
 
Láthatatlan rőzsetüzek 
Ontják a kis füstrojtokat, 
A felhőkből lett cukorsüveg 
Fintorog is most emiatt. 
 
Cigánykerék lett a malom, 
Homályos a nádas vize; 
Álomszagot lehel – hívón – 
A pipacsok tűz erdeje. 
 
Gyerek talpal át az úton, 
Felnő délig, 'mire átér; 
S vénember lesz estig – tudom, 
A természet az, 'mely ráér. 
 
Hátam mögött a fény apad, 
Árnyék fekszik rá a vízre; 
Véres párát lehel a nap, 
S azt csorgatja a felhőkre. 
 
Hazatér a libafalka, 
Fogolykakas csirrent egyet; 
Szürkület vet a tarlóra 
Emlékekből köpönyeget. 
 
Indulnak az éjre várók, 
Öreg álmok révedeznek; 
Vendégeként hálás vagyok 
A gondviselő Természetnek. 
 
 
 
Kispest, 2000. február 14. 



 ,ój ,at%it ajpanrÚ aHy 
 Yóid wos ,%el gáriv wos 
aluger it%arap 

 
 
 

treksogáriV 
 
 

treksogáriV 
,pé% ,akrat 

ajtno deken 
.téní% zá% 

 
i!!agem tniM 

,akiltnáp 
a gebil "ú 

.akitát a 
 

,a=óra=aB 
;moilil 

ejrev en ,jaj 
Xmo" a lef 

 
nabkalba zA 

xintál tim 
sorip lluhiq 

.iltáksum 
 

,űfge% wöröT 
,aloiv 

,tnicáj ,a=ór 
.ailád 

 
a!ko% sordoF 

:ettellem 
ainútep 
.even a 

 
űme%galli~ 

,téragram 
,gárivgnarah 

.pé%ado' 
 

ajgof nekleL 
treq a ze 
leviení% 

.trebme za 
 
 

nabávah sádlá .111233334555567 ,a'araregÉ 

      „Ha Úrnapja tiszta, jó, 
        sok virág lesz, sok dió” 
               paraszti regula 
 
 
 
Virágoskert 
 
 
Virágoskert 
tarka, szép, 
neked ontja 
száz színét. 
 
Mint megannyi 
pántlika, 
úgy libeg a 
a tátika. 
 
Bazsarózsa, 
liliom; 
jaj, ne verje 
fel a gyom! 
 
Az ablakban 
mit látni? 
kihull piros 
muskátli. 
 
Török szegfű, 
viola, 
rózsa, jácint, 
dália. 
 
Fodros szoknya 
mellette: 
petúnia 
a neve. 
 
Csillagszemű 
margarét, 
harangvirág, 
csodaszép. 
 
Lelken fogja 
ez a kert 
színeivel 
az embert. 
 
 
Égeraracsa, 1998. július 29. 



 :illehelár témlere% nődim Sy 
 Y…xgo"ar pan a ,eme% nápu~ 
adjaV 

 
 
 
 

…abtlúm a a%%iV 
 
 
 

,nebőgevel a wi%ú namádiV 
;tél a ,go+omog evdörüf nabpan s 

,nepé wilmobiq em+es ó%gnarah A 
.té% wil%o netér úga%tatíhá sé 

 
:tétenezü dlöf a tsom inallaH 

;ttelef wőzem a t%ará tömörö 
,débe iam a tlov sevel akrozuZ 
.tteve gásnokor sevüs a te+ema 

 
,nabkotno' gerö za ludjas vdekóJ 

;neltetehrém a wüttelef go"ar 
,nav gásój apu' nabáráp gelem A 

.nebkeví% a tetkül rá! tlüsedne'le 
 

,nocra etrevpan a le lumis dnoG 
;tájlake%éf a witípör wék'ef 

,noragu za lonoh dne' ttedegélE 
.tláv arnátuléd ődi za nassal sé 

 
,gof%%×ö +ema ,gésserü za óJ 

;wedner ővélgem a wandorogu= 
,wo!o%%a za nejef wen%iv téllöcöQ 
.wennem nabrosabil élefazah wiq? 

 
 
 

nabávah ótnobgéj .1711 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 

 tazára"aM 
 
 _ nebzöq sévőf _ ebsevel ttotnár _ akrozuz 
 at%ét trú" ,tlo=romeleb 
 even ra"amső wenéjréf révtset a _ vüs 
 nebődepelno%áv ttő% galizáh _ ellöcöq 
 lőrtér a azah táné% a wéttiv 

     „S midőn szerelmét rálehelli: 
      Csupán szeme, a nap ragyog?…” 
       Vajda 
 
 
 
 
Vissza a múltba… 
 
 
 
Vidáman úszik a levegőben, 
s napban fürödve gomolyog, a lét; 
A harangszó selyme kibomlik épen, 
és áhítatszagú réten oszlik szét. 
 
Hallani most a föld üzenetét: 
örömöt áraszt a mezők felett; 
Zuzorka leves volt a mai ebéd, 
amelyet a süves rokonság evett. 
 
Jókedv sajdul az öreg csontokban, 
ragyog felettük a mérhetetlen; 
A meleg párában csupa jóság van, 
elcsendesült nyár lüktet a szívekben. 
 
Gond simul el a napverte arcon, 
fecskék röpítik a fészekalját; 
Elégedett csend honol az ugaron, 
és lassan az idő délutánra vált. 
 
Jó az üresség, amely összefog, 
zsugorodnak a meglévő rendek; 
Köcöllét visznek fejen az asszonyok, 
'kik hazafelé libasorban mennek. 
 
 
 
Kispest, 2001. február 21. 
 
 
 
 
 
 
 Magyarázat 
 
 zuzorka – rántott levesbe – fővés közben – 
 belemorzsolt, gyúrt tészta 
 süv – a testvér férjének ősmagyar neve 
 köcölle – házilag szőtt vászonlepedőben 
 vitték a szénát haza a rétről 



 ,t%arah a göröz meNy 
 Ylé% a ajjúf men ah 
gésse'löb ipén 

 
 
 
 

nebtenebböd őzekélmea%%iV 
 
 
 

,egetegner sádo' wení% a tteréeB 
.ebgelres soromám tnéktrüf ótahlotjaS 

,tíge%ér őgevel ,talodnog a lüdé° 
.gitsepan lőtlegger wanazmálluh we"eH 

 
,wengőb wákibsavra% :inallah nápmot ráM 
.weppe'őse za tnim ,wkam a nappoq nödlöF 

,lakkáfkküb ól!ara ,ődre za űní%tőR 
.lavájráp a iq-iq ,llá% amaló% wení° 

 
,wetér nattotíkrat le''irekiq i%Ő 

.welél a lorodnáv nabámo! pol%ozűT 
,gnál ópa' arsagam ,zűtrot%áp ógoboL 

.wnár tah evzégigem acnát netsi isŐ 
 

,ezüt telé wnünneb :tognál a wuzzodroH 
.evnem nájtú agam ,dalah nab!ári "E 
,népezöq gáliv a ,notú za avtíssaL 

.né za llágem ne'löb neb!éf őrétazaH 
 
 
 

nabávah wele% .123711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          „Nem zörög a haraszt, 
            ha nem fújja a szél” 
             népi bölcsesség 
 
 
 
 
Visszaemlékező döbbenetben 
 
 
 
Beérett a színek csodás rengetege, 
Sajtolható fürtként mámoros serlegbe. 
Szédül a gondolat, levegő részegít, 
Hegyek hullámzanak reggeltől napestig. 
 
Már tompán hallani: szarvasbikák bőgnek, 
Földön koppan a makk, mint az esőcseppek. 
Rőtszínű az erdő, aranyló bükkfákkal, 
Színek szólama száll, ki-ki a párjával. 
 
Őszi kikericcsel tarkítottan rétek, 
Tűzoszlop nyomában vándorol a lélek. 
Lobogó pásztortűz, magasra csapó láng, 
Ősi isten tánca megigézve hat ránk. 
 
Hordozzuk a lángot: bennünk élet tüze, 
Egy irányban halad, maga útján menve. 
Lassítva az úton, a világ közepén, 
Hazatérő fényben bölcsen megáll az én. 
 
 
 
Égeraracsa, 2016. április 16. 



 XsáludnidlöF Xsádaka%gÉy 

 ,sánappoq "an "e nemejeF 

 YXsátjap ,ttü"e táh wnujdala° 

akódnomkemre" 

 

 

 

 

rataviZ 

 

 

 

,sánatta' "E 

Xsátjap ,wa' dzén 

nöj avlagra˘ 

.nözöőhlef 

tto-tti lé% A 

,ttotíkislöf 

wesev!ef a S 

.wetdzeq abcnát 

,wizákob űF 

;wizá "oha 

tős ,por tocnáT 

.tőlögnödrű' 

tno trahiv daV 

,tnoziroh a 

lűhel gél A 

.lüröksöröq 

,tser men nebzöQ 

:tsef lakkoru% 

dlöf %ége zA 

.tlőd ab+ámoh 

ttala wecreP 

;dalah nasro" 

gö+öpmöhtá S 

.ttölöf 'ú' a 

 

       „Égszakadás! Földindulás! 
         Fejemen egy nagy koppanás, 
         Szaladjunk hát együtt, pajtás!” 
         gyermekmondóka 
 
 
 
 
Zivatar 
 
 
 
Egy csattanás, 
nézd csak, pajtás! 
Nyargalva jön 
felhőözön. 
A szél itt-ott 
fölsikított, 
S a fenyvesek 
táncba kezdtek. 
Fű bokázik, 
ahogy ázik; 
Táncot rop, sőt 
csűrdöngölőt. 
Vad vihart ont 
a horizont, 
A lég lehűl 
köröskörül. 
Közben nem rest, 
szurokkal fest: 
Az egész föld 
homályba dőlt. 
Percek alatt 
gyorsan halad; 
S áthömpölyög 
a csúcs fölött. 
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,lé% a löbmöB 

;lé avlobmot 

tál netlümér S 

.táli!netsi 

sorotso ,"aN 

;sodpa' málliv 

,gopor-ge'eR 

Xgorotsus eb 

,"em ávohráB 

;"eh a göröd 

:daka% őhleF 

.tadará %őb 

wagá zará° 

,wanlável dnim 

léf evtek%er S 

.lével a náf 

nav gásdav waV 

;nabsánahor 

neletrih mÁ 

.meret lohsám 

,gé za lüreD 

;gér tnim ,na+o 

:rotás a wéQ 

.ropáz 'nin _ tlov 

 

 

 

nabávah wele% .1711 ,a'araregÉ 

 

 

 
 tazára"aM 
 
 rátahótál _ tnoziroh 

 
 
 
 
Bömböl a szél, 
tombolva él; 
S rémülten lát 
istennyilát. 
Nagy, ostoros 
villám csapdos; 
Recseg-ropog, 
be sustorog! 
Bárhová megy, 
dörög a hegy; 
Felhő szakad: 
bősz áradat. 
Száraz ágak 
mind leválnak, 
S reszketve fél 
fán a levél. 
Vak vadság van 
rohanásban; 
Ám hirtelen 
máshol terem. 
Derül az ég, 
olyan, mint rég; 
Kék a sátor: 
volt – nincs zápor. 
 
 
 
Égeraracsa, 2001. április 30. 
 
 
 
     Magyarázat 
 
          horizont   –   látóhatár 
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 egésknélé wődrebmol A 
 ejére'i' wéknicné% a 

 
 

gássomlá ót%abbi` 
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           A lomberdők élénksége 
           a széncinkék csicseréje 
 
 
Zsibbasztó álmosság 
 
 
Telik-múlik a délután, 
hanyatlik az alkonyat; 
A verőfény fogyókúrás 
sugárkévét adogat. 
 
Fényhíd épül ki több sávban,  
ahogy' táncol — százezer. 
Icipici madár csitteg, 
motoszkál, majd elseper. 
 
Ökörszem az eszemadta, 
istenemre, látni jó! 
A nagysága parány kobold, 
nem nagyobb, mint egy dió. 
 
Egy vörösbegy tikeg közben, 
hálni akar valahol; 
Szállást keres éjszakára, 
körülöttem zsinatol. 
 
Örvös galamb panaszkodik 
nyögdécselve nagy búsan, 
Beleszól több rikkantás is 
víz felől, a nádasban. 
 
A fácánok katkatolnak, 
kotyorászik a kakas; 
Robajjal száll pihenőre, 
ha a fára felgallyaz. 
 
Pár énekes rigó gagyog 
izgatottan a bokrán, 
Fent dolmányos varjú károg 
egyet-egyet mogorván. 
 
A derengést megfogja még 
egy kézzel a szürkület, 
A másikkal pedig bátran 
int az estnek, hogy jöhet. 
 
Hallgatag a sötét erdő, 
meghal benne a nappal; 
Feljön a hold, és köszöntöm 
az éjt levett kalappal. 
 
 
Égeraracsa, 2002. december 15. 
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        „A májusi rajzás 
          Rakott szénásszekér, 
          Júniusi rajzás 
          Csak egy falat kenyér, 
          Júliusi rajzás 
          Egy fabatkát sem ér” 
        régi versike 
 
 
 
 
Zsongásban 
 
 
 
Hallgattál már fán keresztül 
kaptárba zárt méheket? 
Különös hang, 'mely szívedben 
fiatalon lüktetett. 
 
Szél zúg így a póznákon át, 
lélek tükrén átszalad; 
Fejed fölött száguld el a 
titokzatos kivonat. 
 
Tízezer szárny suttogását 
gyöngyözi e muzsika, 
Minden titkot megérintve 
neked szól a nyár dala. 
 
 
 
Kispest, 2005. január 31. 



Kis magyarázat a versekhez 
 
 
A mottók – (általános gondolatot kifejező tömör idézetek) valamilyen módon kapcso- 
 lódnak az alapgondolathoz. Az aláírás nélküliek saját alkotások. 
 (mítosz  →  hitrege, legenda  →  csodarege, epigramma  →  velőske) 
 
Népmese – a nép ajkán született, vagy külföldről átvett elbeszélés. 
Néprege – valóságos személyhez vagy tárgyhoz kapcsolódó meseszerű történet. 
Hitrege – a világ keletkezéséről, természeti jelenségekről szóló olvasmány. 
Csodarege – Istenhez, Jézushoz, szentekhez és csodákhoz fűződő (olvasandó) esemény. 
Monda – népi emlékezeten alapuló történelmi valóságot feldolgozó hagyomány. 
 
 
A mottóknál feltüntetett nevek magyaros változata: 
 
Karl Immermann – Immermann Károly, Cesare Lombroso – Lombroso Cézár, 
Lothar Kusche – Kusche Lotár, Raymond Smullyan – Smullyan Rajmund, 
Francis Bacon – Bacon Ferenc, Charlotte Brontë – Brontë Sarolta, 
Małgorzata Musierowicz – Musierowicz Margit, Oscar Wilde – Wilde Oszkár, 
Bo Carpelan – Carpelan Bodó, Johannes Lehmann – Lehmann János, 
Claudia Graf – Graf Klaudia, Enrico Castelnuovo – Castelnuovo Henrik, 
Su Towsend – Towsend Zsu'  ,  Grazia Deledda – Deledda Grácia,  
John Muir – Muir János, Frances Elisa Hodgson – Hodgson Franciska Eliza, 
Roland Gööck – Gööck Lóránt, Francesco Petrarca – Petrarca Ferenc, 
Heinrich v. Ofterdingen – Ofterdingen Henrik,      Immanuel Kant – Kant Immánuel, 
Walter Sperling – Sperling Valter, Guy de Maupassant – Maupassant Vitus, 
Eliška Horelova – Horelova Eliza, Camille Flammarion – Flammarion Kamill, 
Jerome K. Jerome – Jerome Klapka Jeromos, William Blake – Blake Vilmos, 
Johann Wolfgang v. Goethe – Goethe W. János, Otto v. Bismarck – Bismarck Ottó, 
Vlagyimir Maskov – Maskov Vladimir, Eric Linklater – Linklater Erik, 
Dimitar Korudzsiev – Korudzsiev Demeter, Theodor Fontane – Fontane Tódor, 
Marlene Dietrich – Dietrich Marléne, Henry van Dyke – Dyke Henrik, 
Stephen Leacock – Leacock István,  Friedrich v. Schiller – Schiller Frigyes, 
Luigi Capuana – Capuana Lajos, William Wordsworth – Wordsworth Vilmos, 
Conrad Ferdinand Meyer – Meyer Konrád Ferdinánd,    Robert Frost – Frost Róbert, 
Hans Christian Andersen – Andersen Jani Krisztián,      Victor Hugo – Hugo Viktor, 
Antonín Rükl – Rükl Antal, Henry-Frederic Amiel – Amiel Henrik Frigyes, 
Oliver Wendell Holmes – Holmes Olivér Vendel,  Stanisław Lem – Lem Szaniszló, 
Robert Musil – Musil Róbert,       Charles Robert Darwin – Darwin Károly Róbert, 
Heinrich Heine – Heine Henrik,  Paul Valéry – Valéry Pál,  Karl May – May Károly, 
Etienne Rey – Rey István, Joanna Kathrin Rowling – Rowling Johanna Katalin, 
Joseph Joubert – Joubert József,  François Villon – Villon Ferenc 
Jonathan Swift – Swift Jónás,   Louis Bromfield – Bromfield Lajos, 
Giuseppe Mezzofanti – Mezzofanti József,  Franz Jahn – Jahn Ferenc, 
Henri Bergson – Bergson Henrik,  Josef Klepešta – Klepešta József, 
John Keats – Keats János,  Miguel Cervantes Saavedra – Cervantes Saavedra Mihály, 
Christian Morgenstern – Morgenstern Krisztián, Otto Jespersen – Jespersen Ottó, 
Pedro Calderón de la Barca – Barca Calderón Péter,   Jules Renard – Renard Gyula, 
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Konrad Lorenz – Lorenz Konrád, Lev Nyikolajevics Tolsztoj – Tolsztoj Leó, 
Dennis Shasha – Shasha Dénes, Georg Bernard Shaw – Shaw György Bernát, 
Lewis Wolpert – Wolpert Lajos,     Pedro Antonio de Alarcon – Alarcon Péter Antal, 
Adam Wiśniewski-Snerg – Wiśniewski-Snerg Ádám,    Jean Calvin – Kálvin János, 
Théodore de Banville – Banville Tivadar, Alekszandr Beljajev – Beljajev Sándor, 
Theodor Storm – Storm Tódor,  Théophile Gautier – Gautier Teofil, 
Karl Neumann – Neumann Károly,  Alphonse Daudet – Daudet Alfonz, 
Igor Roszohovatszkij – Roszohovatszkij Igor,      Bertold Brecht – Brecht Bertalan, 
Emily Brontë – Brontë Emilia, Jean François Paul de Gondi Retz – Retz Pál, 
Nichols Beverley – Beverley Miklós,  Antonio Bonfini – Bonfini Antal, 
Tadeusz Dołega-Mostowicz – Dołega-Mostowicz Tádé,   David Lodge – Lodge Dávid, 
Karel Čapek – Čapek Károly,   Erich Kästner – Kästner Erik, 
William John Locke – Locke Vilmos,  Adam Mickiewicz – Mickiewicz Ádám, 
Marie-Catherine 'D Aulnoy – D' Aulnoy Mária Katalin,  Jack London – London Jani, 
Charles Batteux – Batteux Károly,  Richard Katz – Katz Richárd, 
John Steinbeck – Steinbeck János,  Charles Baudelaire – Baudelaire Károly, 
Bernard Fontanelle – Fontanelle Bernát, José Gutierez – Gutierez József, 
Friedrich v. Schelling – Schelling Frigyes, Francis Jammes – Jammes Ferenc, 
George Enescu – Enescu György, Alexandra David-Neel – David-Neel Alexandra, 
Ludwig Wittgenstein – Wittgenstein Lajos,  Rudolf Stratz – Stratz Rudolf, 
Mary T. Browne – Browne Mária T. , Alexander Puskin – Puskin Sándor, 
Philip Sidney – Sidney Fülöp,   William Saroyan – Saroyan Vilmos, 
Wilkie Collins – Collins Vilmos,  Cornell Woolrich – Woolrich Kornél, 
Nataly Eschstruth – Eschstruth Natália,  Matilde Serao – Serao Matild, 
François Rochefoucauld – Rochefoucauld Ferenc, Hal Clement – Clement Henri, 
Andre Gide – Gide Endre,   Honor Tracy – Tracy Honória, 
William Robertson –  Robertson Vilmos,  Eric Knight –  Knight Erik, 
Benjamin Franklin – Franklin Benjámin, Harry Harryson – Harryson Henri, 
Christine Breden – Breden Krisztina,  James Jeans – Jeans Jakab, 
Maurice Leblanc – Leblanc Móric,  Henryk Sienkiewicz – Sienkiewicz Henrik, 
Lev R. Sejnyin – Sejnyin R. Leó,  Daniel De Foe – De Foe Dániel, 
Emil Gaboriau – Gaboriau Emil,  Edna Ferber – Ferber Edina, 
Mihail Zoscsenko – Zoscsenko Mihály,  Karl Theodor Körner – Körner Károly Tódor, 
Wilham Collins – Collins Vilmos,  Felix Salten – Salten Félix, 
Henry King – King Henrik,   Siegmund Freud – Freud Zsigmond, 
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