Nyíri Attila
alittA irí˘

Elmúlás
sálúmlE

za wankóaráf a wosimarip Ay
nebkümleléf ólav lótgásólavékkörö
Yiatalodnog solálah tdemredgem
+oráQ iaM

asoráv watloh A

„A piramisok a fáraóknak az
örökkévalóságtól való félelmükben
megdermedt halálos gondolatai”
May Károly

A holtak városa

ttegneremle avzodomlÁ
:noti=áp sotamrah lőt!!öq a
ekéb őtíh!e tnednim A
.molagu! ótagovíh a sé

Álmodozva elmerengett
a könnytől harmatos pázsiton:
A mindent enyhítő béke
és a hívogató nyugalom.

wezüfúromo% romoksúB
,etzöq wet%ereq ódalrop sé
:tdará ségemer ipennÜ
.ete%étlöq sedne' lálah a

Búskomor szomorúfüzek
és porladó keresztek közte,
Ünnepi remegés áradt:
a halál csendes költészete.

lumáb nebségnerem apmoT
;tdazál gidde +ema ,welél a
lessézré +ém wizgnahle sÉ
.taná'oB :tazó% inetsi za

Tompa merengésben bámul
a lélek, amely eddig lázadt;
És elhangzik mély érzéssel
az isteni szózat: Bocsánat.

nabávah te%é!e .113711 ,tsepsiQ

Kispest, 2012. november 2.

,wnievé za wan"of "ohA
wniekélme za wenőn "ú

Ahogy fogynak az éveink,
úgy nőnek az emlékeink

lút nupaq A

:úgatbböt sé so'ár ,upaq a moléC
Xmenréle lleq tza
:erődi we%el tto ,előt wotrat men ráM
.metré djam wanló%

A kapun túl

Célom a kapu, rácsos és többtagú:
azt kell elérnem!
Már nem tartok tőle, ott leszek időre:
szólnak majd értem.

:gem tlú! aké!rá za ,"em tlúm a mettőlE
.widőtítev már
:matpaq gem si matda ,naklah "av nasognaH
.wizrő wekélme

Előttem a múlt megy, az árnyéka nyúlt meg:
rám vetítődik.
Hangosan vagy halkan, adtam is meg kaptam:
emlékek őrzik.

:táravaz a mezré ,gáliv a őt%ejI
.wognah sé wocra
:laf "an "e %evebröq ,lappan "av nav lejjÉ
.wo"av lüde"e

Ijesztő a világ, érzem a zavarát:
arcok és hangok.
Éjjel van vagy nappal, körbevesz egy nagy fal:
egyedül vagyok.

:tnámé" ttotísah tnim ,tnáb ima ,tlávétteQ
xmegne gem tré iq
wokala óg+obmi ,wodalah nezeheN
.mettöröq wannav
:megne ttotagola' meklel naltatahlaH
Xttelleq mentevöq
!ágam a sé ekéb nálat réfgem djam ttO
.ttellem sám"e ,lój

nabávah wele% .11233334555567 ,a'araregÉ

Kettévált, ami bánt, mint hasított gyémánt:
ki ért meg engem?
Nehezen haladok, imbolygó alakok
vannak köröttem.
Halhatatlan lelkem csalogatott engem:
követnem kellett!
Ott majd megfér talán béke és a magány
jól, egymás mellett.

Égeraracsa, 1997. április 19.

énneltetehréle i%et tömörö idólav Ay
Ysélürekgésneltevdeq samladogga za
dárnoQ zneroL

a%aláv welél A

togásúromo% a iq izejef iM
,nogáliv a neze nebbedivörgel

„A valódi örömöt teszi elérhetetlenné
az aggodalmas kedvetlenségkerülés”
Lorenz Konrád

A lélek válasza

Mi fejezi ki a szomorúságot
legrövidebben ezen a világon,

,sám geltese ,atalugnah sáláv A

A válás hangulata, esetleg más,

xmoladjáf +ém a nav enneb nebima

amiben benne van a mély fájdalom?

,woza iajgnah esim%á" a nálaT

Talán a gyászmise hangjai azok,

,ajótatzú'úb telé za tto neb+em?

'melyben ott az élet búcsúztatója,

te+em? ,tadnom neltezejefeb "e "aV
…anlov ttetehel _ :wangottusle nebdnö'

nabávah te%é!e .111711 ,a'araregÉ

Vagy egy befejezetlen mondat, 'melyet
csöndben elsuttognak: – lehetett volna…

Égeraracsa, 2003. november 1.

sédelef a tezekélme zA
talodnog tlemeiq lóbájtúq

Az emlékezet a feledés
kútjából kiemelt gondolat

evsereq tatlúm A

,ulaf somlá nabját savaH
wennezü tá nejé loha
,weme%kalba ótagovíH
.ula= dlöz a ajgoferzöq

A múltat keresve

Havas tájban álmos falu,
ahol éjen át üzennek
Hívogató ablakszemek,
közrefogja a zöld zsalu.

noladlobmod őgnered A
,gnob ó%gnarah a nózmálluh
,gno+ob tto +em? ,lé% a i%iV
.motalodnog ógnopa' a

A derengő domboldalon
hullámzón a harangszó bong,
Viszi a szél, 'mely ott bolyong,
a csapongó gondolatom.

űsétíreq ózodalmO
,ná% a tto eb ludrof zohzáh
,nánogro za lü wórip loH?
.ű=ér a rám %év ebdöq sé

Omladozó kerítésű
házhoz fordul be ott a szán,
'Hol pirók ül az orgonán,
és ködbe vész már a rézsű.

,dezén abáih tótja zA
,iknes atjar eb nöj mes"ú
,itnem tágam ika ,za wa~
.degét "ahle rám ná% a sé

Az ajtót hiába nézed,
úgysem jön be rajta senki,
Csak az, aki magát menti,
és a szán már elhagy téged.

,sáramzúz sé "löv a améN
,nabólav nneb evdelefle
,nabólladnaq zűt a golsiP
.=árap őlűh a goro!uh s

Néma a völgy és zúzmarás,
elfeledve benn valóban,
Pislog a tűz kandallóban,
s hunyorog a hűlő parázs.

,lórtlúm őlé za %gneremlE
,tekeklel agárd a doráv
,tekekélme tnem e%%em A
.lóbjú nednim tuj ebde%e s

Elmerengsz az élő múltról,
várod a drága lelkeket,
A messze ment emlékeket,
s eszedbe jut minden újból.

tedne' a wilelölüröQ
,wáidólem súb igér a
wájtjahósle wá/re" a gíM?
.ttegrepel +em? ,tődi tlúm a

Körülölelik a csendet
a régi bús melódiák,
'Míg a gyertyák elsóhajtják
a múlt időt, 'mely lepergett.

nabávah getegref .1233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1996. január 10.

Ylüperle neletrih ődi sa!rá% a Óy
i!e=reB

ődi sa!rá% A

,neletnü% llá% ,ődi za llá°
;rám tlúmle si ...nav tsom rokkA
,metré si men sé modut meN
xráv men si tréim tsom a ze "oH

„Ó a szárnyas idő hirtelen elrepül”
Berzsenyi

A szárnyas idő

Száll az idő, száll szüntelen,
Akkor most van... is elmúlt már;
Nem tudom és nem is értem,
Hogy ez a most miért is nem vár?

lammolakla segelnölüQ
; Ytsoko"any a motíllágeM
,la' náktir wa' sárí za trem S
XXX tsom nasotnop :moríel "Í

Különleges alkalommal
Megállítom a „nagyokost” ;
S mert az írás csak ritkán csal,
Így leírom: pontosan most !!!

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1999. december 10.

wotazodlá za bé”e men telé zAy
Ylánátalocnál naltadaka%
wirneH ’ivejknej°

„Az élet nem egyéb az áldozatok
szakadatlan láncolatánál”
Sienkiewicz Henrik

gásólav A

,waúih iemörö tél A

A valóság

A lét örömei hiúak,

.gem witré men nakos tze mÁ

Ám ezt sokan nem értik meg.

,wanalluhel si wekédezmen A

A nemzedékek is lehullanak,

.welevelaf a lóráf tniM

nabávah terégí .23711 ,cnirőltne%tseP

Mint fáról a falevelek.

Pestszentlőrinc, 2015. május 15.

Ywemé!e wot"av it ,wáró ita!oklAy
aluˇ %áhuJ

Alkonyati órák, ti vagytok enyémek”
Juhász Gyula

náró!oklA

Alkonyórán

(srev bböt)

(több vers)

,nelet%en

már lurob lo/áF

,nelet%ef

Fátyol borul rám

nesztelen,

gebel géstétöS

Sötétség lebeg

fesztelen,

;nesedne'

náhup rakateB

Betakar puhán

csendesen;

,nekecrep

ólúm mödőnűT

Tűnődöm múló

perceken,

,neletnü%

wanlah ,wentelü°

Születnek, halnak

szüntelen,

.neletgév

a le "of wünneB

Bennük fogy el a

végtelen.

nabávah telekiq .1111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1999. március 21.

:atlálatiq ika ,tlov rebme sokOy
Yajáríb agam a tehel men iknes
gésse'löb ipén

„Okos ember volt, aki kitalálta:
senki nem lehet a maga bírája”
népi bölcsesség

X 'nin uklA

,nelle tahllá mes iknes wenika ,tílezöQ
.neltetehlelréq őlrő tokomoh óvís a
,őn rokka wa' e+étniket a naótahtáL
.ődi segév ttoba%iq arknumá% a "of ah
,arájlotu _ llá wenlétöq rebme za rokkE
.arrávdlöF inlurá ták%ed "emle lügév sé

nabávah ré!eq jú .1711 ,a'araregÉ

Alku nincs !

Közelít, akinek senki sem állhat ellen,
a sívó homokot őrlő kérlelhetetlen.
Láthatóan a tekintélye csak akkor nő,
ha fogy a számunkra kiszabott véges idő.
Ekkor az ember kötélnek áll – utoljára,
és végül elmegy deszkát árulni Földvárra.

Égeraracsa, 2001. augusztus 25.

,só!a ój a %el lóbá!a zAy
Y%%or a lőbőlü% a
návtsI nogáZ

„Az anyából lesz a jó anyós,
a szülőből a rossz”
Zágon István

erékélme má!A

Anyám emlékére

,tamatu detle"iF
:tamosros detzevreT
.látllá mettögöM

Figyelted utamat,
Tervezted sorsomat:
Mögöttem álltál.

tazagi "oh ,datduT
:tasimah "av matdnoM
.láttál méleb "Ú

Tudtad, hogy igazat
Mondtam vagy hamisat:
Úgy belém láttál.

nebkelél "av nebtseT
:metzeré tamladjáF
.látlat%agívgeM
nároq ój "av nőséQ
:nátuléd gem mettöJ
.látráv ékkörÖ
,na"oh _ tim ,matdut meN
:matgopot návotéT
.látda to'ánaT
nabma"á metdükeF
:nasazál ,negeteB
.láttotí"ó"geM
,er"e mándok%apaQ
:ennev eblö iq? ,'niN
.lát"ah armagaM

Testben vagy lélekben
Fájdalmat éreztem:
Megvígasztaltál.
Későn vagy jó korán
Jöttem meg délután:
Örökké vártál.
Nem tudtam, mit – hogyan,
Tétován topogtam:
Tanácsot adtál.
Feküdtem ágyamban
Betegen, lázasan:
Meggyógyítottál.
Kapaszkodnám egyre,
Nincs, 'ki ölbe venne:
Magamra hagytál.

,mesédréq ennel géM
:mennetlef weniq 'niN
.láttagllahle ráM

Még lenne kérdésem,
Nincs kinek feltennem:
Már elhallgattál.

,detrégem "oh ,moduT
:detré gem wénnet tiM
.lájkal menneb "oH

Tudom, hogy megérted,
Mit tennék meg érted:
Hogy bennem lakjál.

,tememe% moku'eB
:temegne táh ssezeV
Xssál mette+eH
nabávah telekiq .1233334555567 ,tsepsiQ

Becsukom szememet,
Vezess hát engemet:
Helyettem láss!

Kispest, 1996. március 14.

,éle tnim ,artáh tebböTy
Yélefel rám pannednim
akódnom ipén

elej sotzib gésgerö zA

:metdegerögem "oh ,tza molodnog nannO
.men rám lef ,innem wodut el wa' nártél a

nabávah ótnobgéj .1111233334555567 ,tsepsiQ

„Többet hátra, mint elé,
mindennap már lefelé”
népi mondóka

Az öregség biztos jele

Onnan gondolom azt, hogy megöregedtem:
a létrán csak le tudok menni, fel már nem.

Kispest, 1999. február 4.

,egév a tti nasro" ,levődi za jlÉy
Yersére!ődi dner a tínatgem ed
.sonáJ .V etőG

ótahdut mes zA

„Élj az idővel, gyorsan itt a vége,
de megtanít a rend időnyerésre”
Goethe W. János

Az sem tudható

,tődi za iq dlán%aH

Használd ki az időt,

;ráv mesahos za trem

mert az sohasem vár;

,ótahdut mes za sé
.rám nav őséq ne+im

nabávah wele% .1111711 ,tsepsiQ

és az sem tudható,
milyen késő van már.

Kispest, 2004. április 1.

:tárab romoq téq Ay
Ytápal sé ósropoq
akódnom ipén

„A két komor barát:
koporsó és lapát”
népi mondóka

négév tú zA

,lé% a rís evgöröh nabájánoroq wáF
;ttozotlávgem erküt ódnalum weme% a
,léf iknednim lőt+em? Xtimmes a gem wujduT
.totalodnog gottus telehel tteseté%
,lüretté% ődi za ,wnuráv tetenezÜ
;dloh a zén negedih lavácra "an ,sazál
lütezgév at"ah wnár neseitetrésíQ
.tlorat wa' atóza ika ,trebmetno' a

Az út végén

Fák koronájában hörögve sír a szél,
a szemek mulandó tükre megváltozott;
Tudjuk meg a semmit! 'melytől mindenki fél,
szétesett lehelet suttog gondolatot.
Üzenetet várunk, az idő szétterül,
lázas, nagy arcával hidegen néz a hold;
Kísértetiesen ránk hagyta végzetül
a csontembert, aki azóta csak tarolt.

,ikalav tllá wnéle ,wnutál naso+ámoH
;!émer a tto"ofle :ajdut iq? ,ikalav
iq ajtlo meleléf ttezré mesahoS
.!éf a "í dapásle :tognál ógobol a

Homályosan látunk, elénk állt valaki,
valaki, 'ki tudja: elfogyott a remény;
Sohasem érzett félelem oltja ki
a lobogó lángot: elsápad így a fény.

:nebgél a wannarrus woké!rá ieséQ
;lórgáliv a lórra timalav indutgem
,negér _ za ő ,naltatahzára"amgem A
.lovát na+o sigém ,nav lezöq +o ika

Kései árnyékok surrannak a légben:
megtudni valamit arról a világról;
A megmagyarázhatatlan, ő az – régen,
aki oly közel van, mégis olyan távol.

,gássotazkotit "an a setezektevöQ
;"afado +osom a ,lüröq %ev gásrávis
,gár talanoftelé ,dnö' a llá nasomlÓ
."an a %el évi'iq avtagllah netdemred s

Következetes a nagy titokzatosság,
sivárság vesz körül, a mosoly odafagy;
Ólmosan áll a csönd, életfonalat rág,
s dermedten hallgatva kicsivé lesz a nagy.

,wonaltatahtnoblef wesézré sé wogloD
;ólav wnülőtim men neltetehtjefgem a
,woglod segelselef gelem-gedih ,!rá-!éF
.ólkodlah sé réhef ,nednim rám neltőre

Dolgok és érzések felbonthatatlanok,
a megfejthetetlen nem mitőlünk való;
Fény-árny, hideg-meleg felesleges dolgok,
erőtlen már minden, fehér és haldokló.

,tedne' sé t!ágam a immes gem iröt meN
xwo"av im xwo"av iq xwo"av loh ,modut men
,ttel!éf gésdégnö" wa' lénégév wnutu zA
.wogalli' igévrá! ttese ebzív a tnim

nabávah getegref .711 ,tsepsiQ

Nem töri meg semmi a magányt és csendet,
nem tudom, hol vagyok? ki vagyok? mi vagyok?
Az utunk végénél csak gyöngédség fénylett,
mint a vízbe esett nyárvégi csillagok.

Kispest, 2000. január 28.

„Ott van a zúgó erdőkbe –
Beírva az arcredőkbe"
Tóth Kálmán

_ ebkődre ógúz a nav ttOy
Yebkődercra za avríeB
námláQ tóT

arálálah mápa adallaB

Ballada apám halálára

„József, 'ki hősként elestél a harcban,
Sándor, a vásznat rég nem árulod,
s te István, aki azt, ami elmaradt,
befejezni többé már nem tudod.
Margit! Imre! 'kik nem éltek a mában,
figyeljetek rám! ti öt jó barát,
a Duna-parti Pesten egy vasárnap,
mint hű keresztény, halt meg jó apánk.
Ti, fenn, a mennyben, intsetek feléje!
ha majd felér a Hősök sugarán,
fogadja őt a szférák halk zenéje,
s legyetek vele az est csillagán. ”
Átkelve a dombokon, a hegyháton,
bejárt erdőt-mezőt s a völgyeket,
„Utad végére értél, Nyíri János:
ölelje át az Úr a lelkedet!”

,nabcrah a létsele tnéksőh iq? ,fe=óJy
,dolurá men gér tan%áv a ,rodnáS
,tdaramle ima ,tza ika ,návtsI et s
.dodut men rám ébböt inzejefeb
,nabám a wetlé men wiq? XermI XtigraM
,tárab ój tö it Xmár wetejle"if
,panrásav "e netseP itrap-anuD a
.wnápa ój gem tlah ,!ét%ereq űh tnim
Xejélef wetestni ,neb!!em a ,nnef ,iT
,náragus wösőH a rélef djam ah
,ejénez wlah wáréf% a tő ajdagof
Y .nágalli' tse za elev wete"el s
,notáh"eh a ,nokobmod a evlektÁ
,teke"löv a s tőzem-tődre trájeb
:sonáJ irí˘ ,létré erégév datUy
YXtedeklel a rÚ za tá ejlelö

Derűsen, kezében kis palántával,
járta a kerti utakat gyalog,
mint ősz király a flamand bibliában,
'ki népe közt meghitten andalog.
Ám estefelé, ha már az alkonyat
pírban állt a diósdi domb fölött,
a munkájából lassan bandukolva,
elhagyta a mát a háta mögött.
Teraszán ülve maga elé nézett,
'míg csaknem a vállára ült a Hold,
terveiről mesélt, múltat idézett,
s rég elfelejtett nótákat dúdolt.
Így járta hűs teleken, izzó nyáron
az utcákat s a kicsiny kerteket,
„Utad végére értél, Nyíri János:
ölelje át az Úr a lelkedet!”

,lavátnálap siq nebézeq ,nesűreD
,gola" takatu itreq a atráj
,nabáilbib dnamalf a +áriq %ő tnim
.goladna nettihgem tzöq epén iq?
ta!okla za rám ah ,élefetse mÁ
,ttölöf bmod idsóid a tllá nabríp
,avlokudnab nassal lóbájáknum a
.ttögöm atáh a tám a at"ahle
,ttezén éle agam evlü ná%areT
,dloH a tlü arálláv a menka' gím?
,ttezédi tatlúm ,tlésem lőrievret
.tlodúd takátón ttetjelefle gér s
norá! ózzi ,nekelet sűh atráj "Í
,teketreq !i'iq a s takáctu za
:sonáJ irí˘ ,létré erégév datUy
YXtedeklel a rÚ za tá ejlelö

1

nabólav ,wnükenim tlésem nétse !áH
,apa bboj alán nödlöf e tlé men
,abmolah wettehlőd waráv sé we"eh
.ahos gem tlojah men wnápa za ed
,tdevét lo/áf eréme% a rok+o ah S
,wéttetré mes gem tiamlá za trem
,tegések%üb a abágam atrázeb
.wétlezpéq ?"oha tnim ,ő tlov sám trem
nebézeq lakkomá%re% tjátrebmetpe°
,nátu ajáknum tleq-tráj namádiv
nebégetegner súd iékőtőlő%
.námo! ezeq téq watdakaf wö"nö"
,norá! cneliqnevteh gidde ő tlé "Í
,telet droz navclo! lügév gem tlé "í s
:sonáJ irí˘ ,létré erégév datUy
YXtedeklel a rÚ za tá ejlelö

Hány estén mesélt minekünk, valóban
nem élt e földön nála jobb apa,
hegyek és várak dőlhettek halomba,
de az apánk nem hajolt meg soha.
S ha olykor a szemére fátyol tévedt,
mert az álmait meg sem értették,
bezárta magába a büszkeséget,
mert más volt ő, mint ahogy' képzelték.
Szeptembertájt szerszámokkal kezében
vidáman járt-kelt munkája után,
szőlőtőkéi dús rengetegében
gyöngyök fakadtak két keze nyomán.
Így élt ő eddig hetvenkilenc nyáron,
s így élt meg végül nyolcvan zord telet,
„Utad végére értél, Nyíri János:
ölelje át az Úr a lelkedet!”

Midőn legutóbb láttuk, péntek este,
ott ment a diósdi dombokon át,
árnyéka az egész kertet befedte,
s vállain vitte élete súlyát.
Ki tudja, mely' úton, hová kanyargott,
deres fején ezüstöt vert a Hold,
'mikor újra kerestük estharangkor,
csak a Semmi sejtette merre volt.
Suhanva jött a Végzet a lombokon,
többen is látták éjszínű lovát,
amint sötét leplében éjféltájon
vágtatott szótlanul Diósdon át.
Sarkantyúja látszott a csizmaszáron,
s közben egy furcsa nótát pengetett,
„Utad végére értél, Nyíri János:
ölelje át az Úr a lelkedet!”

,etse wetnép ,wuttál bbótugel nődiM
,tá nokobmod idsóid a tnem tto
,etdefeb tetreq %ége za aké!rá
.tá+ús etelé ettiv nialláv s
,ttogra!aq ávoh ,notú ?+em ,ajdut iQ
,dloH a trev tötsüze néjef sered
,rokgnarahtse wütsereq arjú rokim?
.tlov errem ettetjes immeS a wa'
,nokobmol a tezgéV a ttöj avnahuS
,távol űní%jé wáttál si nebböt
nojátléfjé nebélpel tétös tnima
.tá nodsóiD lunaltó% ttotatgáv
,norá%amzi' a tto%tál ajú/nakraS
,ttetegnep tátón a'ruf "e nebzöq s
:sonáJ irí˘ ,létré erégév datUy
YXtedeklel a rÚ za tá ejlelö

2

rám am wájtatuq abáih nebéjtreQ
,ttögöm wő!ef siq a ,ne!évsö za
,rátah tláv árrávis a ttel réhefóh
.döq a ttög+öpmöh neűre%jet loh?
arkáf a wajrav a rokim? ,nablanjaH
,we"ejgnah a tnim ,abros wetlü "ú
arknápa ój ár wa' wnutlálat rokka
.ttelef wánráp ,nab"á izáhróq a
,lakkosánov amén ,gástdapás nácrA
,tehel tne% "e wa' ne+ima ,tlov pé%
watzokládo'le dnim wétremsi wika
Xtehemle levékéB _ :nó%ú'úb a
,wotárab ,im etré wnütnem ttőleléD
,ttelef tnah sögör a tő avtaris
:sonáJ irí˘ ,létré erégév datUy
YXtedeklel a rÚ za tá ejlelö

Kertjében hiába kutatják ma már
az ösvényen, a kis fenyők mögött,
hófehér lett a sivárrá vált határ,
'hol tejszerűen hömpölygött a köd.
Hajnalban, 'mikor a varjak a fákra
úgy ültek sorba, mint a hangjegyek,
akkor találtunk csak rá jó apánkra
a kórházi ágyban, párnák felett.
Arcán sápadtság, néma vonásokkal,
szép volt, amilyen csak egy szent lehet,
akik ismerték mind elcsodálkoztak
a búcsúszón: – Békével elmehet!
Délelőtt mentünk érte mi, barátok,
siratva őt a rögös hant felett,
„Utad végére értél, Nyíri János:
ölelje át az Úr a lelkedet!”

„József, 'ki hősként elestél a harcban,
Sándor, a vásznat rég nem árulod,
s te István, aki azt, ami elmaradt,
befejezni többé már nem tudod.
Margit! Imre! ha megy, együtt legyetek!
és vigyázva várjátok őt nagyon,
hogy találkozhassék – ott, fenn – veletek,
Diósd felett, az esti csillagon. ”
Fogadják őt jól ott, túl a felhőkön:
a kertművészet bölcs tanára volt,
dolgozhat tovább az égi mezőkön,
'melyhez örök lámpás immár a Hold.
„Testvéreid ott, 'hol angyalhad szálldos,
örök nektárt ürítsenek Veled,
Utad végére értél, Nyíri János:
ölelje át az Úr a lelkedet!”

,nabcrah a létsele tnéksőh iq? ,fe=óJy
,dolurá men gér tan%áv a ,rodnáS
,tdaramle ima ,tza ika ,návtsI et s
.dodut men rám ébböt inzejefeb
Xwete"el ttü"e ,"em ah XermI XtigraM
,no"an tő wotájráv avzá"iv sé
,wetelev _ nnef ,tto _ wéssahzoklálat "oh
Y .nogalli' itse za ,ttelef dsóiD
:nökőhlef a lút ,tto lój tő wájdagoF
,tlov aránat 'löb te%évűmtreq a
,nökőzem igé za bbávot tahzoglod
.dloH a rámmi sápmál wörö zeh+em?
,sodllá% dahla"na loh? ,tto dierévtseTy
,deleV wenestírü trátken wörö
:sonáJ irí˘ ,létré erégév datU
YXtedeklel a rÚ za tá ejlelö

nabávah telekiq .23334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1985. kikelet havában
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A vágy jóval a lehetőség előtt jár

ráj ttőle gésőtehel a lavój "áv A

x sátáleB

:rem men rám levődi takoglod "an iq? ,naV
.rebme za gerö ah ,pé% si za gém ahéN

nabávah ótnobgéj .11711 ,tsepsiQ

Belátás ?

Van, 'ki nagy dolgokat idővel már nem mer:
Néha még az is szép, ha öreg az ember.

Kispest, 2002. február 11.

,názagi teknünneb wentere% rokkAy
Ywnu"av men rám rokima
aróM

„Akkor szeretnek bennünket igazán,
amikor már nem vagyunk”
Móra

ttőle sétnöD

xnebtelé za sotnof a iM
.wnuttotrat wanna tima
,innev tza lleq lusámoduT
.wnujab im a wa' ze "oh

Döntés előtt

Mi a fontos az életben?
amit annak tartottunk.
Tudomásul kell azt venni,
hogy ez csak a mi bajunk.

ilkedré men tlataif A
.wnuroq mes ,wnütelé mes
,wnünnem lleq le nátuza "Í
.wnuraka men inlé ah

A fiatalt nem érdekli
sem életünk, sem korunk.
Így azután el kell mennünk,
ha élni nem akarunk.

,wnütehléf men levví% rotáB
,wnutlúm a zénebme% ah
,ajlánjas tágam iq? ,za wa~
.wnutlúmle ah ,te!!öq tje

Bátor szívvel nem félhetünk,
ha szembenéz a múltunk,
Csak az, 'ki magát sajnálja,
ejt könnyet, ha elmúltunk.

lálah a sé őreikleL
.wnuglod a asánávíq
ő!ef ,afzűf ,őq etdefhoM
.wnutlov tti "oh ,wa' wájdut

Lelkierő és a halál
kívánása a dolgunk.
Mohfedte kő, fűzfa, fenyő
tudják csak, hogy itt voltunk.

nabávah ré!eq jú .711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2000. augusztus 22.

a sé,ajtú ainómrah a ajtú te%émret Ay
nezE .ajtú géssetelkétrém a ,wétrém
Yainráj lleq wanágam weniknednim
rodnA álO

„A természet útja a harmónia útja,
és a mérték, a mértékletesség útja.
Ezen mindenkinek magának kell járnia”
Oláh Andor

órájtelÉ

nájnáecó "an telé zA
.ój inráj lassálrotiv
:sárájlé% a őzevdeq aH
.ójah a llá nab!ári
_ lavómo' bböt _ roketlekpaN
.lé% a trat gím? ,wnudlugá%
_ lavinsam ráp _ rokatgu!paN
.ré ebvér náhmol wnákráb

nabávah wele% .1111233334555567 ,a'araregÉ

Életjáró

Az élet nagy óceánján
vitorlással járni jó.
Ha kedvező a széljárás:
irányban áll a hajó.
Napkeltekor – több csomóval –
száguldunk, 'míg tart a szél.
Napnyugtakor – pár masnival –
bárkánk lomhán révbe ér.

Égeraracsa, 1999. április 18.

Az idő őröl, foga rág,
s körülvesz a mulandóság

,gár agof ,lörő ődi zA
gásódnalum a %evlüröq s

nebőnűtlE

,telé nabzáh a nav giddA
;wankal enneb gíma
rám za nátu sézötlökiQ
.wankadav a da t?+eh
,ecnireg záh a napporgeM
;nemele% a wiröt
,őtet a djam ,daka% médöF
.nebdnerros * laf a "or s
őse droz a t%agad árráS
,tnednim lüleb ,lüvíq
_ nebtset a tnim _ lüklén telÉ
.netsI za winű%gem

Eltűnőben

Addig van a házban élet,
amíg benne laknak;
Kiköltözés után az már
hely't ad a vadaknak.
Megroppan a ház gerince,
törik a szelemen;
Födém szakad, majd a tető,
s rogy a fal — sorrendben.
Sárrá dagaszt a zord eső
kívül, belül mindent,
Élet nélkül – mint a testben –
megszűnik az Isten.

,eví% záh a ,ecnemeq A
;arájlotu daram
,wilmoeb "av widőlet túQ
.ajnáb mes iknes má

A kemence, a ház szíve,
marad utoljára;
Kút telődik vagy beomlik,
ám senki sem bánja.

,no!rá% anrab nöj sálúmlE
;ttel évimmes tlov A
támladorib a i%evtÁ
.te%é!e za lügév

Elmúlás jön barna szárnyon,
A volt semmivé lett;
Átveszi a birodalmát
végül az enyészet.

nabávah te%é!e .11711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2002. november 14.

ah ,rís ne!!öq rebme zAy
.gáliv a llá ettőle sé lataif
,si rokka rís ne!!öq rebme zA
Ywidőlü%éq élefiq sé gerö ah
somliV %niloQ

wotit őtehlekézrÉ

,wizotláv lálah _ telÉ
;sám sé sám léniknedniM
:gilálah daramgem iM?
.sázotláv wörö za zA

nabávah wele% .123711 ,cnirőltne%tseP

„Az ember könnyen sír, ha
fiatal és előtte áll a világ.
Az ember könnyen sír akkor is,
ha öreg és kifelé készülődik”
Collins Vilmos

Érzékelhető titok

Élet – halál változik,
Mindenkinél más és más;
'Mi megmarad halálig:
Az az örök változás.

Pestszentlőrinc, 2016. április 30.

srevráp :nohit%id A

A disztichon: párvers

sétetzemle"iF
(srevráp semír)

:we"el nomatu ,réq arra s ,lálah a %érü/üf lunalatdnoG

Figyelmeztetés
(rímes párvers)

Gondtalanul fütyürész a halál, s arra kér, utamon legyek:

.we"em ah ,!évsö za djam %iv avoh ,modut ah ,bboJ

Jobb, ha tudom, hova visz majd az ösvény, ha megyek.

nabávah ótnobgéj .1111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1999. február 15.

Y...űre%"an név a ed ,lataif a pé% treMy
rotkiV ógÜ

jaaah _ jaaaH

„Mert szép a fiatal, de a vén nagyszerű...”
Hugo Viktor

Haaaj – haaaj

Xtebböt jraka gidda ,"av lataif gíM?

'Míg fiatal vagy, addig akarj többet!

.deppöt wa' gerö za ,dazzud lataif A

A fiatal duzzad, az öreg csak töpped.

nabávah netsipan .1111233334555567 a'araregÉ

Égeraracsa 1999. június 29.

,egév a lálah wengésgeteb ú%%oH
xwengés%ége ú%%oh a sé

Hosszú betegségnek halál a vége,
és a hosszú egészségnek?

ak'irflálaH

,llá laf ttözöq télmen sé téL
.lákjaB a ?ppé ,zív nálat "av
,lálah a tto négév tú zA
.lálat dár djam bbótu-bbőle

Halálfricska

Lét és nemlét között fal áll,
vagy talán víz, épp' a Bajkál.
Az út végén ott a halál,
előbb-utóbb majd rád talál.

:látaf wa' "av _ !ara teheL

Lehet arany – vagy csak fatál:

.lánaq lluhiq lüzöq dezeq

kezed közül kihull kanál.

,lákjad tiq? ,nav tnire% medrÉ
.lá%aq tika ,na+o %el sé
,lákas "e tnim ,"ú %tehtlövÜ
.lárad rokim? ,nabámlam a

nabávah a!adlöf .1233334555567 ,a'araregÉ

Érdem szerint van, 'kit dajkál,
és lesz olyan, akit kaszál.
Üvölthetsz úgy, mint egy sakál,
a malmában, 'mikor darál.

Égeraracsa, 1996. szeptember 4.

trem ,e!émese telé za men lálah Ay
Ytá ilé men iknes tálálah tájas a
sojaL njátsnegtiV

„A halál nem az élet eseménye, mert
a saját halálát senki nem éli át”
Wittgenstein Lajos

nabájázah wattolaH

Halottak hazájában

(nésétemet má/ábakonu)

(unokabátyám temetésén)

,avráj nebtrektno' "E
,tte+eh wodnárbá za
nát gásúgnarne"E
.tehel tti lüde"e
i%eva%%iv dlöf A
,tnodjalut sogoj a
,t+osom a ilröteL
.tno tegésűvdek"e s
itnöle tanáb A
,daram tti ika ,tza
endükef :izré "Ú
.ttala tnah sövűh a

Egy csontkertben járva,
az ábrándok helyett,
Egyenrangúság tán
egyedül itt lehet.
A föld visszaveszi
a jogos tulajdont,
Letörli a mosolyt,
s egykedvűséget ont.
A bánat elönti
azt, aki itt marad,
Úgy érzi: feküdne
a hűvös hant alatt.

,wokav ,wnu"av wokaV
;lakkotob réhef ,"an
lánkosudloq-telÉ
.lad a "ofle ramah

Vakok vagyunk, vakok,
nagy, fehér botokkal;
Élet-koldusoknál
hamar elfogy a dal.

,gidda léjdekelreP
,ahotsom dosros ah
detré nöjle gímA
.aka%jé ú%%oh a

Perlekedjél addig,
ha sorsod mostoha,
Amíg eljön érted
a hosszú éjszaka.

nabávah netsipan .112711 ,wtepe%akóP

Pókaszepetk, 2007. június 30.

Ydnevöjle tne%nedniMy
akódnom ipén

„Mindenszent eljövend”
népi mondóka

arájpan wattolaH

,lé welél a ,wi%gu! tset wa~

Halottak napjára

Csak test nyugszik, a lélek él,

.lésem lé% a lőr+em? ,ze

ez, 'melyről a szél mesél.

,telé ne'nin nebőtemeT

Temetőben nincsen élet,

.tte%é!ele :tlov ima

nabávah te%é!e .11233334555567 ,adeboL-anéJ

ami volt: elenyészett.

Jena-Lobeda, 1997. november 2.

ed ,tílnosah zehnednim lálah Ay
Ymes levimmes sonoza men
semagliG

tte+eh ótaristtolaH

„A halál mindenhez hasonlít, de
nem azonos semmivel sem”
Gilgames

Halottsirató helyett

,lálah a lokó'geM

Megcsókol a halál,

;tikalav lokó'gem

megcsókol valakit;

,őtevgaM a tlov sáM

Más volt a Magvető,

.tírakat ika ,sám sé

és más, aki takarít.

lőbzéq óluzallE
,ergé za llá% bmöggél

Ellazuló kézből
léggömb száll az égre,

:jahós siq "e enneB

Benne egy kis sóhaj:

Xegév wennetsI ?láh

hál' Istennek vége!

nabávah wele% .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. április 11.

telé za ,gáliv a dapní°y
,%péleb :atjar sépéllef a
Ysi lozovát rám s %tál
%oilot%opA

sárava'-sérű' a abáiH

,wajludni erremráb ,!évsö za tlölejiQ

„Színpad a világ, az élet
a fellépés rajta: belépsz,
látsz s már távozol is”
Aposztoliosz

Hiába a csűrés-csavarás

Kijelölt az ösvény, bármerre induljak,

.wantú "an a iken wogáv tzöq wotálroQ

Korlátok közt vágok neki a nagy útnak.

,wangús si nakos lút ,wopaq tako'ánaT

Tanácsokat kapok, túl sokan is súgnak,

xwanrú "av wansudloq :innih tehel weniQ

Kinek lehet hinni: koldusnak vagy úrnak?

,wanrú% wéksüt wa'men ttala mosálrodnáV

Vándorlásom alatt nemcsak tüskék szúrnak,

.wanjúf tevöq "e dnim ,javlot s aimaraH

Haramia s tolvaj, mind egy követ fújnak.

,wanlú" wese'ém wa' ,wegepit nebtétöS

Sötétben tipegek, csak mécsesek gyúlnak,

.wandúr+ége% téq-"e iken we"em trézE

Ezért megyek neki egy-két szegélyrúdnak.

,wanúb anrab aváb magam moda men mÁ
.wanlussal ia!rá% ődi za mettelleM

Ám nem adom magam báva barna búnak,
Mellettem az idő szárnyai lassulnak.

_ wantus "e wénlürö _ +eh na+o nav ,teheL

Lehet, van olyan hely – örülnék egy sutnak –

.wandut tnednim loha _ ménsel tza nannohA

Ahonnan azt lesném – ahol mindent tudnak.

xwanjú "av wenigér :emedré nav weniM

Minek van érdeme: réginek vagy újnak?

.wantuj si ávoh wiq :motál men lüklén !éF

Fény nélkül nem látom: kik hová is jutnak.

,wanlukala gém "av ,nednim naltazotláV

Változatlan minden, vagy még alakulnak,

.wan+ús ttokarmár a téhret a melesiv S
,wanrúh tnattaple za ne'nin rám amallaD
.wanlluh iótatum :serü palaró zA
,wanlú!tá iajraq !él!éf "e erétgéV
.wanlút wizeven tza ,…ado djam tattujle S

nabávah netsipan .123711 ,"ehbávS

S viselem a terhét a rámrakott súlynak.
Dallama már nincsen az elpattant húrnak,
Az óralap üres: mutatói hullnak.
Végtére egy fénylény karjai átnyúlnak,
S eljuttat majd oda…, azt nevezik túlnak.

Svábhegy, 2016. június 30.

,tegreq rebme wos-wos teke+ema ,takomlá zA
tehel mes ?ppékimmes _ "av sro" ?+imráb _ inrélotu

x má!a ,léttel ávoH

,zém a llá nolat%A
,ré!eq ,aet ,%ábloq
,zén wa' ,zén wa' má!A
.réhefóh acra za
,sájot a ,tjas a ssirF
,jav a ttellem rávkel
,sám sigém "ohalaV
.+avat tnim ,na+o men

Az álmokat, amelyeket sok-sok ember kerget,
utolérni – bármily′ gyors vagy – semmiképp′ sem lehet

Hová lettél, anyám ?

Asztalon áll a méz,
kolbász, tea, kenyér,
Anyám csak néz, csak néz,
az arca hófehér.
Friss a sajt, a tojás,
lekvár mellett a vaj,
Valahogy mégis más,
nem olyan, mint tavaly.

lügév ebé%é' A
,táet a mötlötiq
lüklén gnah meléseM
.táedi mosros a

A csészébe végül
kitöltöm a teát,
Mesélem hang nélkül
a sorsom ideát.

,tere!eq a mogáV
,tajav a menekár
tedere za sözöQ
.taludzom a menneb s

Vágom a kenyeret,
rákenem a vajat,
Közös az eredet
s bennem a mozdulat.

,telé za luti'lE
,lat%a za rám serü
,delé meklel tröt eD
.la%%agiv nav elet
,gé men ,zűt a davmaH
,mánatjú! tecrep a
,gém en :motatzótraT
Xmá!a ,melev jdaram
,nálaf mábo% winűT
:si né wodairlef
,nálat ze tlov molÁ
xsigém tnétrötgem "av

nabávah a!adlöf .1233334555567 ,a'araregÉ

Elcsitul az élet,
üres már az asztal,
De tört lelkem éled,
tele van vigasszal.
Hamvad a tűz, nem ég,
a percet nyújtanám,
Tartóztatom: ne még,
maradj velem, anyám!
Tűnik szobám falán,
felriadok én is:
Álom volt ez talán,
vagy megtörtént mégis?

Égeraracsa, 1996. szeptember 6.

,tza werebme za wájlodnog náktiRy
wájdnom náktir sé wanadnom tima
Ywanlodnog tima ,tza
+ehzöq ipanzöq

„Ritkán gondolják az emberek azt,
amit mondanak és ritkán mondják
azt, amit gondolnak”
köznapi közhely

nenév _ najfI
(eksőlev)

:arsám-er"e wollah es tsáM
gésűmle!!öq a "oh ,tza wa~
.agásgodlob gásújfi za
.nö%öka%%iv gásgodlob A
,gér tnelej tsám rám rokka mÁ
.!özöq a %el irokgga za

nabávah netsipan .11711 ,a'araregÉ

Ifjan – vénen
(velőske)

Mást se hallok egyre-másra:
Csak azt, hogy a könnyelműség
az ifjúság boldogsága.
A boldogság visszaköszön.
Ám akkor már mást jelent rég,
az aggkori lesz a közöny.

Égeraracsa, 2002. június 25.

togáliv a inluriv motáLy
Ymodomlá wa' ,modomlá wa' S
aluˇ ikciveR

„Látom virulni a világot
S csak álmodom, csak álmodom”
Reviczky Gyula

X telekiq a (l)leQ

Kel(l) a kikelet !

delé ,lledlöZ
:rátah a
ót%azzud"üR
.ráj ado'

Zöldell, éled
a határ:
Rügyduzzasztó
csoda jár.

,ajráv mekleL
:nöjgem ah s
lemmörö "aN
.mölzövdü

Lelkem várja,
s ha megjön:
Nagy örömmel
üdvözlöm.

roktelekiQ
:ráv mes sám
tőtnö%öq pé°
.rádam gnez

Kikeletkor
más sem vár:
Szép köszöntőt
zeng madár.

a ekönríH
:gáriv wos
%el soma=laB
.gáliv a

Hírnöke a
sok virág:
Balzsamos lesz
a világ.

,la!rá% weléL
:ráz a tset
,rév a gozuB
.rám antuf

Lélek szárnyal,
test a zár:
Buzog a vér,
futna már.

náros matU
:tlúm a őn
%avat wos-woS
.tlunovle

Utam során
nő a múlt:
Sok-sok tavasz
elvonult.

1

metelé zA
:a%avat
mogásújfI
.avot tnűt

Az életem
tavasza:
Ifjúságom
tűnt tova.

melev tludroF
:wéreq a
pék%avat jÚ
.wélme za

Fordult velem
a kerék:
Új tavaszkép
az emlék.

tto sé rokkA
:tré takos
jú wénnet tiM
Xxtré%avat

Akkor és ott
sokat ért:
Mit tennék új
tavaszért?!

nebmeklel aH
:lé ekéb
%el á%savaT
.lét a tto

Ha lelkemben
béke él:
Tavasszá lesz
ott a tél.

a táh nojllá°
:ebmeví%
ekéb sednö~
Xejűred

Szálljon hát a
szívembe:
Csöndes béke
derűje!

mezré rokkA
:tzana"u
norok"e tniM
.t%avat a

Akkor érzem
ugyanazt:
Mint egykoron
a tavaszt.

nabávah őtevgam .711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2000. október 22.

2

lé% iteleq rok+áhiM tne°y
Yrégí telet !émeq negi
aluger it%arap

„Szent Mihálykor keleti szél
igen kemény telet ígér”
paraszti regula

Xx le tízagi iQ

mezén lemme% ttoti! ,lánkalba za wölÜ
.wen%ő ttöjnároq a tétenezü sőgrüs
nebéjneletgév "an sálúmle _ sételü°
.wennöj nátu sám"e welevel sení% a
,lé% a izű ,ajtjah tekőhlef óg+omoG
.wüjégöm wijúble nesőlne"é% pan a
,léq artú gássokri! ah ,ótatgocavgoF
.wüzzeré nöknürőb tájas a tőse za

Ki igazít el ?!

Ülök az ablaknál, nyitott szemmel nézem
sürgős üzenetét a koránjött ősznek.
Születés – elmúlás nagy végtelenjében
a színes levelek egymás után jönnek.
Gomolygó felhőket hajtja, űzi a szél,
a nap szégyenlősen elbújik mögéjük.
Fogvacogtató, ha nyirkosság útra kél,
az esőt a saját bőrünkön érezzük.

takomokábmoká s őse za rám dokpa~
.ergevükalba ó%táltá za lozjar
wan+ofár nesene"e iák'okataP
.ertezevöq a sé arácra ődi za

Csapkod már az eső s ákombákomokat
rajzol az átlátszó ablaküvegre.
Patakocskái egyenesen ráfolynak
az idő arcára és a kövezetre.

,wámrof a wen%evle rám lút negevü zA
.inláv énneltődi lábórpgem ődi za
,ánnalatga!a si ga!a za wiláv "Í
.intál inlunatgem :segéskü% si tréze

Az üvegen túl már elvesznek a formák,
az idő megpróbál időtlenné válni.
Így válik az anyag is anyagtalanná,
ezért is szükséges: megtanulni látni.

t!ári se+eh a gem wnántál "oh neppéksáM
xnebgéstétös "an ólluhála za nebbe
tnáriq lőbkédeppüs a lőbbe iq? ,za iQ
xnebőt%evtú so+ámoh a tízagile s

nabávah ré!eq jú .233334555567 ,a'araregÉ

Másképpen hogy látnánk meg a helyes irányt
ebben az aláhulló nagy sötétségben?
Ki az, 'ki ebből a süppedékből kiránt
s eligazít a homályos útvesztőben?

Égeraracsa, 1995. augusztus 28.

Ytopallá menah ,medré men roq Ay
őzre% nelteremsI

„A kor nem érdem, hanem állapot”
Ismeretlen szerző

woroQ

Korok

,lataif rebme za aH
:la"aiq tnednim wos-wos
,ő% tésem avzodnárbÁ
.lad apu' etelé za

Ha az ember fiatal,
sok-sok mindent kiagyal:
Ábrándozva mesét sző,
az élete csupa dal.

,gé za wéq ,tlüred rá! A
;aka%tjé za se!éfdloh
gél a gnel lőlef tagu˘
.arlanjah wanlí! wá=ór sé

A nyár derült, kék az ég,
holdfényes az éjtszaka;
Nyugat felől leng a lég
és rózsák nyílnak hajnalra.

,ná/sagga rebme za aH
:má tdaráf sé romoksúb
, ?zotjahós evgneremlE
.nácra za lü etelé

Ha az ember aggastyán,
búskomor és fáradt ám:
Elmerengve sóhajtoz' ,
élete ül az arcán.

,e-lüred "oh ,sel tegE
;tál tomlá ,loggug lénzűt
,erteleq júf lé% gidniM
.tá=ór a isereq men rám

Eget les, hogy derül-e,
tűznél guggol, álmot lát;
Mindig szél fúj keletre,
már nem keresi a rózsát.

nabávah ótnobgéj .1111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1999. február 19.

%éq gidnim arsádamá°
sétevmá% it%arap a

Számadásra mindig kész
a paraszti számvetés

wujóreL

Lerójuk

_ mál _ etelé geteb"an A

A nagybeteg élete – lám –

,arsám-er"e widózotlof

foltozódik egyre-másra,

téven lálah naltamlagrI

Irgalmatlan halál nevét

.ajgáv si lef arsávorgöd

dögrovásra fel is vágja.

nabávah telekiq .111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2003. március 9.

gém ahtnim ,lé "ú 'löb Ay
,ainlah enelleq gem am
widoksokérakat "ú s
Yenlé ékkörö ahtnim
őzre% nelteremsI

„A bölcs úgy él, mintha még
ma meg kellene halnia,
s úgy takarékoskodik
mintha örökké élne”
ismeretlen szerző

x télmen a téL

,wénnem si le ebtélmen A
.wélme wos-wos entöq men ah
,tél si télmen a armomá°
.té% tehzén men ódnalah loh?

nabávah őtevgam .711 ,a'araregÉ

Lét a nemlét ?

A nemlétbe el is mennék,
ha nem kötne sok-sok emlék.
Számomra a nemlét is lét,
'hol halandó nem nézhet szét.

Égeraracsa, 2000. október 3.

,wo!o%%a za tnim ,na+o soráv "Ey
Ywi%tál weni!!ema ,sődi i!!a
somoreJ akpalQ more`
evgnerem notlúm ózodalláM

„Egy város olyan, mint az asszonyok,
annyi idős, amennyinek látszik”
Jerome Klapka Jeromos
Málladozó múlton merengve

,ergév watluti'le iamálluh regnettelé zA
.ebélejjé sednö' wanmolagu! a tnemle ?"ohA
,ne!!öq rebme za tjelefle takocra sé tekeveN
.nebknütezekélme bbávot lé gésiné"e za wa~

Az élettenger hullámai elcsitultak végre,
Ahogy' elment a nyugalomnak csöndes éjjelébe.
Neveket és arcokat elfelejt az ember könnyen,
Csak az egyéniség él tovább emlékezetünkben.

,tegellej a gem wizrő wetteze+eh ebtélkörÖ
.te%émret a árrú %el nokokotrib naltaludzoM
,naltazotláv ima ,za arám wiláv ággásólaV
.nabkáktávor ódósomle za őle nakkub tlúm A

Öröklétbe helyezettek őrzik meg a jelleget,
Mozdulatlan birtokokon lesz úrrá a természet.
Valósággá válik mára az, ami változatlan,
A múlt bukkan elő az elmosódó rovátkákban.

,tdalrople +em? ,tődi za eb ipel rop sé óláhkóP
.talocnál a sajíhgof nátramad=or tlütekeflE
lattalokav óllám lével tdahroq sé ++ag zará% A
.lad a ébböt wi%tallah men sé ,tognah a ajrakaT

Pókháló és por lepi be az időt, 'mely elporladt,
Elfeketült rozsdamartán foghíjas a láncolat.
A száraz gally és korhadt levél málló vakolattal
Takarja a hangot, és nem hallatszik többé a dal.

,tá loraq nótagotjof s ,iq wizárí' gam atdrohlé°

Szélhordta mag csírázik ki, s fojtogatón karol át,

Xtáktit sálut%up a dsag+ob en ,jllágem ,bbávot jnem eN _

– Ne menj tovább, megállj, ne bolygasd a pusztulás titkát!

,tiegéspé% tlúm a ajrakat !öggüf őzrő toktiT
.tíreteb tnednim nassal tlofmortélas ,%énep sedlöZ
aké!rá tlukafgem ,tdaramgem wava% ttozgnahle géR

Titkot őrző függöny takarja a múlt szépségeit,
Zöldes penész, salétromfolt lassan mindent beterít.
Rég elhangzott szavak megmaradt, megfakult árnyéka

.ahén negésserü sednö' ,nelteiq a tá gebeL
,wélme za %el gásúromo% őt%eji ,!éf secrédiL
.gérmen a lüpé ar!ágam tdabbi= nekejé romoQ

Lebeg át a kietlen, csöndes ürességen néha.
Lidérces fény, ijesztő szomorúság lesz az emlék,
Komor éjeken zsibbadt magányra épül a nemrég.

,a!ál%of tél a abgáliv a tniket tnékröküt waV
.arájtrap immes a tá pél nótja ilet lakka!rá S
,elet +ámohléf sokri! a nav lekketpél ógroki˘
.etelehel őt%emred te%é!e za pa' lucra sÉ

Vak tükörként tekint a világba a lét foszlánya,
S árnyakkal teli ajtón lép át a semmi partjára.
Nyikorgó léptekkel van a nyirkos félhomály tele,
És arcul csap az enyészet dermesztő lehelete.

,tré tegév ajtú za ,tti le dalrop emetet tlúm A
.trételé wanrís men rám wevédezit ődökzőtjeR
,nabrop neltekenef a goravaq welél ttozohráQ
.nav molagu! naltatírobáh evrét armolá djaM

A múlt teteme porlad el itt, az útja véget ért,
Rejtőzködő tizedévek már nem sírnak életért.
Kárhozott lélek kavarog a feneketlen porban,
Majd álomra térve háborítatlan nyugalom van.

,we%en a wenleq artú ,wi%árodud evgö! lé% A
.gerep laggásúgnah"e ődi za nárókomoh A
,wemelle% űtpél óg+obmi ,gataksor ,űme%vereM _
xwetelev wejnem tréim abánoh gásúromo% A

A szél nyögve dudorászik, útra kelnek a neszek,
A homokórán az idő egyhangúsággal pereg.
– Merevszemű, roskatag, imbolygó léptű szellemek,
A szomorúság honába miért menjek veletek?

nabávah ré!eq jú .1111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2004. augusztus 31.

,wnütere% názagi tekikAy
mes nátu wulálah a woza
Yteknim arknugam wan"ah
nilataQ annahoJ gniluoR

„Akiket igazán szeretünk,
azok a haláluk után sem
hagynak magunkra minket”
Rowling Johanna Katalin

wanlú" we!éf se'éM

Mécses fények gyúlnak

,wecrep a wesedne~
;wanlú" we!éf se'ém
,jahós a ttel bbe+éM
.wantú za ludni "ú

Csendesek a percek,
mécses fények gyúlnak;
Mélyebb lett a sóhaj,
úgy indul az útnak.

,pan a widorogu`
;etekef a setző"
avtíkala travdU
.ekereq dloh a ráj
er"e wocra za tsoM
;wanláv ébbőgnerpöt
,wenréq tékéb ősleB
YXwalrávy :tó% "e wa' "av
,tlúmle asáluriV
;rátah a nabávmah
takáfjef rat a mÁ
.rám ajtírob gáriv

Zsugorodik a nap,
győztes a fekete;
Udvart alakítva
jár a hold kereke.
Most az arcok egyre
töprengőbbé válnak;
Belső békét kérnek,
vagy csak egy szót: „várlak!”
Virulása elmúlt,
hamvában a határ;
Ám a tar fejfákat
virág borítja már.

,inda tetetere°
;bbasotnofgel a za
,wiröt %ége za aH?
.daramgem si rokka

Szeretetet adni,
az a legfontosabb;
'Ha az egész törik,
akkor is megmarad.

,tétös sé nav wé!rÁ
;telehel a wi%tál
lé% a evlüdegeH
.teret a eb ajráj

Árnyék van és sötét,
látszik a lehelet;
Hegedülve a szél
járja be a teret.

lálah sé sételü°
,túgala sonoza
:tél a widőséveB
.tujle gikelél a
gáliv a wédnájA
,avláv é””nö"tamrah
ráv ar%avat +emA
.avrázeb abákrab
nabávah molá .1711 ,tsepsiQ

Születés és halál
azonos alagút,
Bevésődik a lét:
a lélekig eljut.
Ajándék a világ
harmatgyönggyé válva,
Amely tavaszra vár
barkába bezárva.

Kispest, 2001. december 16.

„Az erő teljes kihasználása
egybentartja a lelket”
bölcs megállapítás

asálán%ahiq sejlet őre zAy
Yteklel a ajtratneb"e
sátípallágem 'löb

mogúsgeM
(eksőlev)

.ójáf ahén gászagi zA

Megsúgom
(velőske)

Az igazság néha fájó.

nabrokgerö gésse'löb A

A bölcsesség öregkorban

.ólloh réhef a tnim ,aktir

ritka, mint a fehér holló.

.sám imalav nav ette+eH

Helyette van valami más.

:naklah _ za im ,motahgúsgeM

Megsúghatom, mi az – halkan:

.sávgu!eleb a tnim ,sám men

nem más, mint a belenyugvás.

nabávah molá .111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2003. december 31.

nav notúléf 'ú'"eh A

A hegycsúcs félúton van

matlálatgeM

x...mattál ro%!áH
x...mattál ro%!áH
,matráv men eD
.matllábbávoT
matlákrotoB
nabgáliv A
nasátsoroB
.nabáctuká`
,nabám inniH
,nabáf-nebűF
...nabkádo' A
Xmat"áv arrA
,matráv eriM?
nabánatsoM
:matlálatgeM
Xmatllágem treM

nabávah terégí .1111233334555567 ,a'araregÉ

Megtaláltam

Hányszor láttam...?
Hányszor láttam...?
De nem vártam,
Továbbálltam.
Botorkáltam
A világban
Borostásan
Zsákutcában.
Hinni mában,
Fűben-fában,
A csodákban...
Arra vágytam!
'Mire vártam,
Mostanában
Megtaláltam:
Mert megálltam!

Égeraracsa, 1999. május 30.

,óh ne"eHy
;ót neb"löV
őttekcnimraH
Yój es "E
akódnom ipén

„Hegyen hó,
Völgyben tó;
Harminckettő
Egy se jó"
népi mondóka

ttozotlávgeM

,ődi za tláv trem ,si vén a tláV

Megváltozott

Vált a név is, mert vált az idő,

.ődösődi :wa' rokgerö za

az öregkor csak: idősödő.

nabávah ótnobgéj .1111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1999. február 1.

gidnim géssegedi naltamlazib Ay
Yze!émdere togásabotso
robiT ra"aM

nomatu za we"eM

,rokifréf a tré tegéV
.wevé za watpolgeM
,ségörrüd ,zál a tlúmlE
.weréfle ne+eh siq S
xtővöj tál iQ xój im weniQy
Yxdezgév na"oh sé loH
lóbkoram wű% ttotíro% A
.tezgév a :lluh me%roP
,tdaramgem za ,zűt a eD
.bberéhef majah ráB
,taraka za ,"áv a bböT
.ttegéve ttet a tniM
,ődi za tni _ YXlleq innehiPy
.mollah _ YXgém wnüréáRy
,wanzoktativ wő gíma sÉ
.mopan a wiletlE
,gáriv nav gém mettőlE
.wepé% * womri% sení°
,mepét _ Y…tere% men ,tere°y
.wevé za wanlúmle S
Yxmetzegév tiM xój tlov eriMy
.menneb lef widőtev _
,%el a wa' djam ,tlov a giddE
.mennem lleq lüde"e S

nabávah telekiq .112711 ,"ehbávS

„A bizalmatlan idegesség mindig
ostobaságot eredményez”
Magyar Tibor

Megyek az utamon

Véget ért a férfikor,
Megloptak az évek.
Elmúlt a láz, dürrögés,
S kis helyen elférek.
„Kinek mi jó? Ki lát jövőt?
Hol és hogyan végzed?”
A szorított szűk marokból
Porszem hull: a végzet.
De a tűz, az megmaradt,
Bár hajam fehérebb.
Több a vágy, az akarat,
Mint a tett evégett.
„Pihenni kell!” – int az idő,
„Ráérünk még!” – hallom.
És amíg ők vitatkoznak,
Eltelik a napom.
Előttem még van virág,
Színes szirmok ― szépek.
„Szeret, nem szeret…” – tépem,
S elmúlnak az évek.
„Mire volt jó? Mit végeztem?”
– vetődik fel bennem.
Eddig a volt, majd csak a lesz,
S egyedül kell mennem.

Svábhegy, 2007. március 4.

Yteví% gem la' men te%émret a...Y
somliV %rov%dröv

„...a természet nem csal meg szívet”
Wordsworth Vilmos

te%émret so!ávtatuM
(eksőlev)

: xsála' "av ,ze !ávtatuM
lőbgészéhen tdagarzöhdlöF
xsála!rá% ű!!öq tehel
.lohráb ó!reh a %el ekpeL

Mutatványos természet
(velőske)

Mutatvány ez, vagy csalás? :
Földhözragadt nehézségből
lehet könnyű szárnyalás?
Lepke lesz a hernyó bárhol.

lőbtset a "í neppör weléL

Lélek röppen így a testből

.lóbgáliv a tnékógnallip

pillangóként a világból.

nabávah te%é!e .111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1998. november 29.

gíma ed ,wilúm nedniMy
Ysekedré no"an ,wilúm
ól%áL ikeleF

„Minden múlik, de amíg
múlik, nagyon érdekes”
Feleki László

X dsetteis eN

,éntere% iknednim ráB

Ne siettesd !

Bár mindenki szeretné,

.ajraka mes iknes má

ám senki sem akarja.

,égésgerö za wnütéL

Létünk az öregségé,

xatjar wnütehtíges sé

és segíthetünk rajta?

nabávah getegref .1111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2004. január 4.

ó%ját a :e'nikó% sárájvle! A

A nyelvjárás szókincse: a tájszó

mettögöm tllá ttO

Ott állt mögöttem

távaj mere!öq A
,mettögöm rám né
gidnim ikalav eD
.mettögöm tllá tto

A könyerem javát
én már mögöttem,
De valaki mindig
ott állt mögöttem.

er"é nebtelé zA
,mettü" göm metnöm
gidnim ikalav eD
.mettögöm tllá tto

Az életben ëgyre
möntem mög gyüttem,
De valaki mindig
ott állt mögöttem.

_ mözré _ lekköröbmE
,mettöt tój gidde
gidnim ikalav eD
.mettögöm tllá tto

Embörökkel – érzöm –
eddig jót töttem,
De valaki mindig
ott állt mögöttem.

a tluso!rote%%Ö
,mettölöf si dnog
gidnim ikalav eD
.mettögöm tllá tto
,si né djam modutgöM
mettögöm tllá iq
:modnomle ah ,rokkA
YXmettü”göm ,marUy

nabávah te%é!e .11233334555567 ,luZ

Összetornyosult a
gond is fölöttem,
De valaki mindig
ott állt mögöttem.
Mögtudom majd én is,
ki állt mögöttem
Akkor, ha elmondom:
„Uram, möggyüttem!”

Suhl, 1997. november 29.

ahtnim ,lánna bba%%or mesimmeSy
'nin nabiajpan wnügésgerö
,wnugássotalalgof imalav
Yteknünneb tökel +ema
tretaR .H

eled a sotadutnÖ

„Semmisem rosszabb annál, mintha
öregségünk napjaiban nincs
valami foglalatosságunk,
amely leköt bennünket”
H. Rathert

Öntudatos a dele

,nav telgév téq nebtelé zA
:ráq negimen trékeze sé
,naltadutnö rokkemre" A
.ráv gésgerö lüklén tadut

Az életben két véglet van,
és ezekért nemigen kár:
A gyermekkor öntudatlan,
tudat nélkül öregség vár.

ajdatá gáslataif A
,wenkegésőslé% a tágam
asállá erpézöq edmÁ
.gem nöj leggésgerö za wa'

A fiatalság átadja
magát a szélsőségeknek,
Ámde középre állása
csak az öregséggel jön meg.

nabávah telekiq .23711 ,cnirőltne%tseP

Pestszentlőrinc, 2015. március 31.

tnim ,bé"e men gásújfi zAy
.+osom űmleXXöq sé vdekój
wasuzórom wegerö za wa~
Ywenelet+édeq sé
robáG ira%aV

„Az ifjúság nem egyéb, mint
jókedv és könnyelmű mosoly.
Csak az öregek morózusak
és kedélytelenek”
Vaszary Gábor

ságohod segerÖ

Öreges dohogás

ilré'efle újfi wos-woS
:ttopaq tima ,neűmle!!öq
naólrazap s ,tételé zA
.tomlá neltemletré tegreq

Sok-sok ifjú elfecsérli
könnyelműen, amit kapott:
Az életét, s pazarlóan
kerget értelmetlen álmot.

:wosám es wő ,wo!ál a sÉ
;avdoklátsul wen%éreveh
nebgésneltét nalatléc "Í
.ajpan a le wankos wilet

És a lányok, ők se mások:
heverésznek lustálkodva;
Így céltalan tétlenségben
telik soknak el a napja.

nolataif ikráb ah ,bbe°
,rám tekő%tet wennetsI %et
si gödrö za erégésnéV
.ráj abmolpmet sé luvajgem

nabávah molá .11113711 ,cnirőltne%tseP

Szebb, ha bárki fiatalon
tesz Istennek tetszőket már,
Vénségére az ördög is
megjavul és templomba jár.

Pestszentlőrinc, 2014. december 20.

zehégés%ékerttet gáslataif A
totalat%apat a ajda gésgerö za

A fiatalság tettrekészségéhez
az öregség adja a tapasztalatot

gésgerÖ

,loko%ázzoh ah ,de%et lóJ
,lodólogrom men tnéka/uQ

Öregség

Jól teszed, ha hozzászokol,
Kutyaként nem morgolódol,

,%gottap si men ahlob a tnim S

S mint a bolha nem is pattogsz,

.%por-%pir :sro" lút ődi za aH

Ha az idő túl gyors: ripsz-ropsz.

nabávah netsipan .1111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1999. június 23.

naltatahlotahtá ót%alávle teknim Ay
eléfimmes nabnoza tokédaka%
Ytá ajtahladih men ado'
mádÁ gren°-ik%fe!siV

sálávle wörÖ

,tamólav eb itlöt ságnojaj ttotatnoV
;lü moladjáf ózú'úb ermeklel A
,lüde"e már wa' ,a!rá widőtev máR
.tagotjof tnékrádamdöq nalatgnah sÉ

„A minket elválasztó áthatolhatatlan
szakadékot azonban semmiféle
csoda nem hidalhatja át”
Wiśniewski-Snerg Ádám

Örök elválás

Vontatott jajongás tölti be valómat,
A lelkemre búcsúzó fájdalom ül;
Rám vetődik árnya, csak rám egyedül,
És hangtalan ködmadárként fojtogat.

,nenelej ,notlúm a natda"áb wöggü~
;tásálat%aram sejeled a mezrÉ
tál tim nojav me% nalatgáliv "E
xnebőt%evtú ttő%eb a la!!rá% tlunéB

Csüggök bágyadtan a múlton, jelenen,
Érzem a delejes marasztalását;
Egy világtalan szem vajon mit lát
Bénult szárnnyal a beszőtt útvesztőben?

,óslotu za nálat ,tél nalat!oziB
:talodnog nelte"eq a tjahós to"aN
,tamosros melesiv evseebgéstéQ _
.ólrodnáv wörö tdaramlüde"e tniM

Bizonytalan lét, talán az utolsó,
Nagyot sóhajt a kegyetlen gondolat:
– Kétségbeesve viselem sorsomat,
Mint egyedülmaradt örök vándorló.

nabávah molá .11711 ,tsepsiQ

Kispest, 2002. december 31.

Ytopalláiklel "e-"e ját nedniMy
se"irF wirneH leimA

„Minden táj egy-egy lelkiállapot"
Amiel Henrik Frigyes

aigéle i%Ő

Őszi elégia

mallad súb A
,nablad a ríS
.gnojaj "Ú
,nabját i%Ő
nabzáh isŐ
.gnopa' tlúM

A bús dallam
Sír a dalban,
Úgy jajong.
Őszi tájban,
Ősi házban
Múlt csapong.

nassal márÓ
,naklah tagnoQ
.goro%náV
,tdaráf jé zA
,tda"áb tél A
.gorotnáT

Órám lassan
Kongat halkan,
Vánszorog.
Az éj fáradt,
A lét bágyadt,
Tántorog.

,ravaz lé% A
,ravaq travA
.molaljáF
ódnadaraM
ódnada zA
.moladjáF

nabávah ótnobgéj .1233334555567 ,tsepsiQ

A szél zavar,
Avart kavar,
Fájlalom.
Maradandó
Az adandó
Fájdalom.

Kispest, 1996. február 21.

„Máté napi tiszta idő,
sok bort hoz az új esztendő”
paraszti regula

,ődi at%it ipan étáMy
Yődnet%e jú za zoh trob wos
aluger it%arap

talugnah i%Ő

Őszi hangulat

,nájónov %Ő
nájrúh wólle~
,úb a ríS
mosádó"áV
nótnáb teví°
.úgnah"E

Ősz vonóján,
Csellók húrján
Sír a bú,
Vágyódásom
Szívet bántón
Egyhangú.

ná/sáb gerÖ
návrá metseT
,rájebröQ
natluvalE
matlúm a nöJ
.rám a%%iV
:a+káf i%Ő
ajgnál se'éM
,bbála gÉ
za modroh gíM?
za nomocrA
.táka%jÉ

nabávah őtevgam .1233334555567 ,a'araregÉ

Öreg bástyán
Testem árván
Körbejár,
Elavultan
Jön a múltam
Vissza már.
Őszi fáklya:
Mécses lángja
Ég alább,
'Míg hordom az
Arcomon az
Éjszakát.

Égeraracsa, 1996. október 2.

asátísonoza ólav laccra za wenné %ége zAy
Ygolod irebme sonálatlá
rodnáS icnereF

„Az egész énnek az arccal való azonosítása
általános emberi dolog”
Ferenczi Sándor

srevméR

,rájebröq nassal-nassal tagof A
.nokab a lü ikalaV
:ttozólokrub abá=máq őB
.motahtál men tácrA
aságocoq i'oq agozor A
,no"an setenetteR
tá nokáctu za "em "ohA
:netezevöq sápuhepeH
.motagllah téségröZ
:wele% ógroki' nekédiv ráviS
.molam ógrofebröQ
,!évsö óznájrub nodaV
:nabáké!rá záh tto"ahlE
.molanu tlugráslE
,lavól etekef i'oq etekeF
.nokab a lü ikalaV
tácra wenika ,ikalaV
.motahtál mesahoS

nabávah terégí .111233334555567 ,a'araregÉ

Rémvers

A fogat lassan-lassan körbejár,
Valaki ül a bakon.
Bő kámzsába burkolózott:
Arcát nem láthatom.
A rozoga kocsi kocogása
Rettenetes nagyon,
Ahogy megy az utcákon át
Hepehupás kövezeten:
Zörgését hallgatom.
Sivár vidéken csikorgó szelek:
Körbeforgó malom.
Vadon burjánzó ösvény,
Elhagyott ház árnyékában:
Elsárgult unalom.
Fekete kocsi fekete lóval,
Valaki ül a bakon.
Valaki, akinek arcát
Sohasem láthatom.

Égeraracsa, 1998. május 2.

,an+of "oh ,wi%tál men zív Ay
Yanloksibób ahtnim netsI
őnrE pé°

„A víz nem látszik, hogy folyna,
Isten mintha bóbiskolna”
Szép Ernő

zagi nasotalánjaS

Sajnálatosan igaz

tlö "áv ózokaráV
,nabla"na za tetset
:ságrávós neletgév
.naltatahlúmlülöf

Várakozó vágy ölt
testet az angyalban,
végtelen sóvárgás:
fölülmúlhatatlan.

,taludzom ólúmlE
,terégi őnűtle
+osom a nabkumo!
.tegév ré tnékózrot

Elmúló mozdulat,
eltűnő igéret,
nyomukban a mosoly
torzóként ér véget.

,wörö őkrís a wa~
;mes za gém nálat "av
gokoz sérevmálluh
.ne+ége%trap sögőg

Csak a sírkő örök,
vagy talán még az sem;
hullámverés zokog
gőgös partszegélyen.

,widódlolef nedniM
,ól%o vdü sé sézré
ólluhebzív a tnim
.ósőq ttotízzilöf

Minden feloldódik,
érzés és üdv oszló,
mint a vízbehulló
fölizzított kősó.

nabsáko% tlüvélE
;ze tél i!tanallip
,timráb %tehzirőgem
x%el évimmes ah"oh
ire%"e wnütelÉ
,no%ávőtítev "an
gerep péq ódnalum
.nogáliv e atjar

nabávah wele% .1111711 ,tsepsiQ

Elévült szokásban
pillanatnyi lét ez;
megőrizhetsz bármit,
hogyha semmivé lesz?
Életünk egyszeri
nagy vetítővászon,
mulandó kép pereg
rajta e világon.

Kispest, 2004. április 3.

:treveh men ika ,wa' S…y
Ytrekis sé tsádlá tahráV
őzre% nelteremsI

„…S csak, aki nem hevert:
Várhat áldást és sikert”
Ismeretlen szerző

wo"av lóbráS

Sárból vagyok

;weleq artú ,wereveh meN
.meken za ój
wa"áv a%óq ;wanráv loh? ,naV
.menneb wenlé

Nem heverek, útra kelek;
jó az nekem.
Van, 'hol várnak; kósza vágyak
élnek bennem.

;géspé% a znov ,géstéq immeS
Xtáh lleq montál
wetrepesle wevdeq ,we!éQ
.táfmolalit

Semmi kétség, vonz a szépség;
látnom kell hát!
Kények, kedvek elsepertek
tilalomfát.

,néketdlöf e né wo"av iM
xtza ajdut iq
,tjah im? za im :djam lürediQ
.t%agga men "í
,wo őf a ze ,wo"av lóbráS
.t%aram +ema
,igé ajráv :izré mekleL
.t%alam sádo'

nabávah netsipan .1711 ,a'araregÉ

Mi vagyok én e földtekén,
ki tudja azt?
Kiderül majd: mi az 'mi hajt,
így nem aggaszt.
Sárból vagyok, ez a fő ok,
amely maraszt.
Lelkem érzi: várja égi,
csodás malaszt.

Égeraracsa, 2001. június 15.

,"av ima ,matloVy
Ywo"av ima ,%e%el
tenezü óslotu

„Voltam, ami vagy,
leszesz, ami vagyok”
utolsó üzenet

motarilefríS
(zeh- "E za evréta%%iv)

,!ét _ mat!uhlE
.!éf ttel meklel
,tnel ráv tset A
.tnef gem melle% a

nabávah te%é!e .11711 ,a'araregÉ

Sírfeliratom
(visszatérve az Egy -hez)

Elhunytam – tény,
lelkem lett fény.
A test vár lent,
a szellem meg fent.

Égeraracsa, 2002. november 10.

ré tegév si sálrodnáv a re%"E

Egyszer a vándorlás is véget ér

...!rání°

,dne' "ál a %el ótahtnipaT
,!éf a "ofle :wé!rá ajtlo rám tekení°
,jé za nöjle :gém jráv ,nö"löv tuf ságnozroB
.tnel ,tto rávgem !ágam a sÉ

nabávah telekiq .1233334555567 ,tsepsiQ

Színárny...

Tapintható lesz a lágy csend,
Színeket már oltja árnyék: elfogy a fény,
Borzongás fut völgyön, várj még: eljön az éj,
És a magány megvár ott, lent.

Kispest, 1996. március 13.

tza witevökle werebme zA
wanlahgem "oh ,tábih a

Az emberek elkövetik azt
a hibát, hogy meghalnak

nebőtemeT

Temetőben

,wénráj nebőtemet le%%ő ,entehel aH
.ő!ef a gúz evgö! tnékanogro lohA
wé!rá sevdeq ,se!!öq nebődi sógnoroB
.őle anlo=árav tepékmolá södöQ

Ha lehetne, ősszel temetőben járnék,
Ahol orgonaként nyögve zúg a fenyő.
Borongós időben könnyes, kedves árnyék
Ködös álomképet varázsolna elő.

,lassátuf ót%ocrep ,er"e tuf aró zA
.le gé avtagolób a/re" siq ógoboL
:lavám a nav elet +ámoh őgnejret A
.levékéb ógottus ,le!!éf sé laggáriV

Az óra fut egyre, percosztó futással,
Lobogó kis gyertya bólogatva ég el.
A terjengő homály tele van a mával:
Virággal és fénnyel, suttogó békével.

,mezré wanémagam teret ólu!ávlah A
.gnered +ámohléf rám nabákras őtemeT
neblé% itse gá "e tjahós nasotanáB
.nerebme tdairgem a avgacaq to"aN

A halványuló teret magaménak érzem,
Temető sarkában már félhomály dereng.
Bánatosan sóhajt egy ág esti szélben
Nagyot kacagva a megriadt emberen.

nabávah a!adlöf .1233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1996. szeptember 23.

„A nő este még látványosság,
reggelre azonban már csak
látvány”
M. Larni

,gásso!ávtál gém etse őn Ay
wa' rám nabnoza erlegger
Y!ávtál
inraL .M

nogáslataif a lúT

abo%óláh ,abo% nölüQ
,nátlúm wevé wizektnelej
tréze neppé ,űre%géskü°
Xákos elev wotajráv en
tátanallip séderbé zA
,le wa' ajríb gásújfi za
,úga%molá ejef őn A
.lesiv si men tóláh ,socóq

Túl a fiatalságon

Külön szoba, hálószoba
jelentkezik évek múltán,
Szükségszerű, éppen ezért
ne várjatok vele soká!
Az ébredés pillanatát
az ifjúság bírja csak el,
A nő feje álomszagú,
kócos, hálót nem is visel.

lataif men ika rám ,mÁ
,wi%táj levémlere% !ozib
tátanallip séderbé zA
.wisám a ilétá ah"oh

Ám, már aki nem fiatal
bizony szerelmével játszik,
Az ébredés pillanatát
hogyha átéli a másik.

ttala wevé molaznov A
,lőtmelere% a nappa'gem
tegésgerö ódavreh A
.lőle sám"e lleq inetjer

A vonzalom évek alatt
megcsappan a szerelemtől,
A hervadó öregséget
rejteni kell egymás elől.

,gidda elev táh lájráv eN
Xgolod a gé erdömröq gím?
:wot"av ttü"e rokima "Í
Xwotopanpennü za ne"el

Ne várjál hát vele addig,
'míg körmödre ég a dolog!
Így amikor együtt vagytok:
legyen az ünnepnapotok!

nabávah terégí .11113711 ,so!ám"áL

Lágymányos, 2014. május 20.

nalatno%ah lálah Ay
azzokof ázzamlahga!a
Ytrebme za el
retnaH .E

„A halál haszontalan
anyaghalmazzá fokozza
le az embert”
E. Hunter

…atjar lúT

nogatagni wnugáliv A
,nebnözö!éf lák%erof%of
:sámotál tnim ,ttusám a nöJ
.neltetehrém ,nalatga!a
,gálivmolá za !oké+oF
;wot a ,jéh a winűtavot
,őtehrém men není%lef A
.wokérobub ónattapté%
,sázoka"áv a őrtö"ví°
;ráj e%%em +em? ,za welél a
,lénbö%üq a nav ságrávóS
.ráq men tréza ,daramle im?
,nebsénelej a sédőnűT
;wepéq a iq wenetlöt tó%
:ttodósomle sé so+ámoH
.wenréta%%iv "í wa!rá za
,nővöj ,notlúm ,no"rát nav lúT
;ttölöf neltetehréle za
,sőremsi men ado tú zA
.ttözöktü ebimmes gév a

nabávah ré!eq jú .1113711 ,tsepsiQ

Túl rajta…

A világunk ingatagon
foszforeszkál fényözönben,
Jön a másutt, mint látomás:
anyagtalan, mérhetetlen.
Folyékony az álomvilág,
tovatűnik a héj, a tok;
A felszínen nem mérhető,
szétpattanó buborékok.
Szívgyötrő a vágyakozás,
a lélek az, 'mely messze jár;
Sóvárgás van a küszöbnél,
'mi elmarad, azért nem kár.
Tűnődés a jelenésben,
szót töltenek ki a képek;
Homályos és elmosódott:
az árnyak így visszatérnek.
Túl van tárgyon, múlton, jövőn,
az elérhetetlen fölött;
Az út oda nem ismerős,
a vég semmibe ütközött.

Kispest, 2013. augusztus 22.

Ywenkelél a rehet "an sádut Ay
sengÁ sáfráˇ

„A tudás nagy teher a léleknek”
Gyárfás Ágnes

X zzén ebröküT

Tükörbe nézz !

:wnünneb gé "áv naltatahtlO
;"áv inátu gászagi za
,wüjtehtjef men Yt!álat "any A
.gár "í agof geréf soktit

Olthatatlan vágy ég bennünk:
az igazság utáni vágy;
A „nagy talányt” nem fejthetjük,
titkos féreg foga így rág.

,tagzi aktit wentelé zA
…dsál a tto 'nin négév a trem
,takosállav %tahlálatiQ
.tsádlogem da lálah a má

Az életnek titka izgat,
mert a végén nincs ott a lásd…
Kitalálhatsz vallásokat,
ám a halál ad megoldást.

Xssatuq ,ssereq nebővöj eN
.nav dennebet sádlogem a
strat nebérküt s ,zzén ebdekleL
Xnabdagam * totalág=ivnö

Ne jövőben keress, kutass!
a megoldás tebenned van.
Lelkedbe nézz, s tükrében tarts
önvizsgálatot — magadban!

nabávah sádlá .11711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2002. július 2.

nebézeq a trat laggásnotzib de!!öq +iMy
YajótoklA wanágásakos neletgév wogáliv a
mukol° .J

X wéntere% "Ú

,gé za wéq "oh ,tza moduT
.pé% telé za :ój inlé s
,gé menneb +em? ,gnál a "oH

„Mily könnyed biztonsággal tart a kezében
a világok végtelen sokaságának Alkotója”
J. Slocum

Úgy szeretnék !

Tudom azt, hogy kék az ég,
s élni jó: az élet szép.
Hogy a láng, 'mely bennem ég,

,gér-segér anlov t!uhiq

kihunyt volna réges-rég,

,wéred +em? ,nebmetset aH

Ha testemben, 'mely derék,

.wéf siq "e nneb anlov men
gév a djam rokimalaV
.géle "oh ,ajdnom sé nöj
XgéstígeS _ motláiq _ XjaJy

nem volna benn egy kis fék.
Valamikor majd a vég
jön és mondja, hogy elég.
„Jaj! – kiáltom – Segítség!

YXgém inlé wéntere% "ú

úgy szeretnék élni még!”

nabávah őtevgam .11233334555567 ,luZ

Suhl, 1997. október 15.

xim ,dodut ma"áv bbo"angel Ay
Yinargutá ma!rá nodjaluT
sonáJ .V etőG

„A legnagyobb vágyam tudod, mi?
Tulajdon árnyam átugrani”
Goethe W. János

srátitÚ

;nebmetelé %ége trésíkle "í "áv A
.mesahos tlüsejlet men trem ,tréza nálaT

nabávah molá .1113711 ,a!ábőQ

Útitárs

A vágy így elkísért egész életemben;
Talán azért, mert nem teljesült sohasem.

Kőbánya, 2013. december 4.

,tia!rá% ajtnobiq gnál Ay
Ysétedlüq a tnim ,lüper sé
návtsI etekeF

modoklodnogle nima ,imalaV

,ezüt a/re" a go+obmI
;avgobol zomroq ,gepe'
%iv tetelé !éf siq e eD
.abóh!uq ,abátolap
,na"ál ,nassal ajgnál nebbeL
;tagomis e!éf a sé
gásódnalum ólúm men lE
.taka!rá za ajlozjar

„A láng kibontja szárnyait,
és repül, mint a küldetés”
Fekete István

Valami, amin elgondolkodom

Imbolyog a gyertya tüze,
csepeg, kormoz lobogva;
De e kis fény életet visz
palotába, kunyhóba.
Lebben lángja lassan, lágyan,
és a fénye simogat;
El nem múló mulandóság
rajzolja az árnyakat.

,gnál siq a ze tset ő%tettÁ
;tekecrep a ajlomá%
zodlá sé llá lattatíhÁ
.tteseté% ima ,wanna

Áttetsző test ez a kis láng,
számolja a perceket;
Áhítattal áll és áldoz
annak, ami szétesett.

,nekerebme ,nosros zénlúT
;neletpéq rebme erim?
,wé!rá za rám dala%-dala°
.neletgév a rrofeb"e s

Túlnéz sorson, embereken,
'mire ember képtelen;
Szalad-szalad már az árnyék,
s egybeforr a végtelen.

,wazáh nodó ,we!éf igéR
;wekélme ,watu gerö
,%év ab+ámoh zűtólladnaQ
.wenré men rám tjé sazál

Régi fények, ódon házak,
öreg utak, emlékek;
Kandallótűz homályba vész,
lázas éjt már nem érnek.

nesétemet ,nőlet%ereQ
;avt%arriv _ támrof da ő
tégésgelem tetere% A
.ab%aiv iq wéttötnö

Keresztelőn, temetésen
ő ad formát – virrasztva;
A szeretet melegségét
öntötték ki viaszba.

,lőtsételü% tú za ú%%oH
;lédöfme% rakateb gím?
,óslotu za :tto a/re" "E
.lé geréf a wa' bbávot

Hosszú az út születéstől,
'míg betakar szemfödél;
Egy gyertya ott: az utolsó,
tovább csak a féreg él.

nabávah telekiq .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. március 25.

gásnaltaludzom a akit%itats Ay
ővél nabságzom naódnallá
Ya!ámodut
+oráQ iaM

„A statisztika a mozdulatlanság
állandóan mozgásban lévő
tudománya”
May Károly

wosázotláV

mes egév ed ,etedzeq 'niN
,ókaldlöf ,ddut _ ,wentél a
,nebppe'őse nalli' regneT
.ógo"ar neb!éf a +em?
,%evlüröq im? ,nednim tetküL
;ótahtál men má _ ,dezré
,ze ardomá% +étjer wörÖ
.ót%amo! rok+o ehret

Változások

Nincs kezdete, de vége sem
a létnek, – tudd, földlakó,
Tenger csillan esőcseppben,
'mely a fényben ragyogó.
Lüktet minden, 'mi körülvesz,
érzed, – ám nem látható;
Örök rejtély számodra ez,
terhe olykor nyomasztó.

,cnireg a sé rét a wiljaH
;ó+of a s ő!ef neblé%
,cnimrah ika ,tál tepéq sáM
.óhob a ,wemre" a tnim

Hajlik a tér és a gerinc,
szélben fenyő s a folyó;
Más képet lát, aki harminc,
mint a gyermek, a bohó.

,tegév tnelej men sálut%uP
;ó% a tnim ,lujúgem wa'
:degét tniré lőrlezöq aH
. ?ólav za wa' ardomá%

Pusztulás nem jelent véget,
csak megújul, mint a szó;
Ha közelről érint téged:
számodra csak az való' .

,sám iknes gem itehtjef meN
;ótagzom tnednim a iq
,sázotláv a wörö nebzöQ
.óh a _ nnef _ no'ú'"eh tnim

nabávah getegref .1711 ,tsepsiQ

Nem fejtheti meg senki más,
ki a mindent mozgató;
Közben örök a változás,
mint hegycsúcson – fenn – a hó.

Kispest, 2001. január 26.

,lé% gelem ,lé% júFy
Ylét a tuf ,%avat a nöJ
óráv%avat

„Fúj szél, meleg szél,
Jön a tavasz, fut a tél”
tavaszváró

daram-iq? ,nav ,"em-iq? ,naV

,lüdnel őlle°
,lüdzer léveL
,lüdnep rátiG
,lüdne' atóN
lüd=ep telÉ
.lüröksöröQ
,lü% men trév óJ
,lü%éq men aH
,lüdner mes geM
,lüvér menaH
lü nabábo% S
.lüde"e wa~

nabávah terégí .111711 ,a'araregÉ

Van, 'ki-megy, van, 'ki-marad

Szellő lendül,
Levél rezdül,
Gitár pendül,
Nóta csendül,
Élet pezsdül
Köröskörül.
Jó vért nem szül,
Ha nem készül,
Meg sem rendül,
Hanem révül,
S szobában ül
Csak egyedül.

Égeraracsa, 2003. május 23.

,inlahgem avllá bboJ
inráv tlálah a evlü tnim

Jobb állva meghalni,
mint ülve a halált várni

ladrodnáV

Vándordal

(evtísénezgem)

(megzenésítve)

,wogallab nassaL
.rá! a lelötá
,wogat%a agráS
.ráj talliané%

Lassan ballagok,
átölel a nyár.
Sárga asztagok,
szénaillat jár.

,!évsöf men ját A
.we"eh a wanráv
,!évsö za mé!E
.we"em wüjélef

A táj nem fösvény,
várnak a hegyek.
Enyém az ösvény,
feléjük megyek.

mettőle "ohA
,nassal tú za "of
:mettetgem timA
.nav bböt mettögöm

Ahogy előttem
fogy az út lassan,
Amit megtettem:
mögöttem több van.

,gora!aq tú zA
.gigé za %ivle
,gola" djam moríB
.gigév melémer

Az út kanyarog,
elvisz az égig.
Bírom majd gyalog,
remélem végig.

,wereb ló% naklaH
.sigém mollahgem
,werem innih aH
.si né metrégem

Halkan szól berek,
meghallom mégis.
Ha hinni merek,
megértem én is.

:wené ekrö'i~
.wognah őgne' ,sro"
,wengé za aláH
Xwo"av rodnáv "oh

Csicsörke ének:
gyors, csengő hangok.
Hála az égnek,
hogy vándor vagyok!

wanazjar wehéM
.noku+ :náf savdo
wanpan a adÓ
.nokujánogro

Méhek rajzanak
odvas fán: lyukon.
Óda a napnak
orgonájukon.
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toktit +ém gottuS
.wenlé% a sadán
,tto-tti djam léseM
.wenlé iésem s

Suttog mély titkot
nádas a szélnek.
Mesél majd itt-ott,
s meséi élnek.

:temegne tagóN
YXgém am bbávot jnemy
teven metteleF
.gé za lemme% wéq

Nógat engemet:
„menj tovább ma még!”
Felettem nevet
kék szemmel az ég.

nánrab ,nedíle°
.dará !okla za
náretic wi%táJ
.dahrágob itse

Szelíden, barnán
az alkony árad.
Játszik citerán
esti bogárhad.

nezív wanagniR
.wogalli' na"ál
_ me%ih tza _ bbávoT
.wogallab men rám

Ringanak vízen
lágyan csillagok.
Tovább – azt hiszem –
már nem ballagok.

,lügév wölüeL
.tetse za moráv
,lünév mődi zA
.ttelsef ajáhur

Leülök végül,
várom az estet.
Az időm vénül,
ruhája feslett.

,welél a tjahóS
.%ége za wiröt
telé za sé !éF
. ?%é!ele nassal

Sóhajt a lélek,
törik az egész.
Fény és az élet
lassan elenyész' .

t!éf ttoda meví°
.wanúb ,wenmörö
tnékrebme sedne~
.wantú woludni

Szívem adott fényt
örömnek, búnak.
Csendes emberként
indulok útnak.

nabávah getegref .111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1998. január 8.
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Jobb állva meghalni,
mint ülve a halált várni

Vándordal
Lassan ballagok,
átölel a nyár.
Sárga asztagok,
szénaillat jár.

Halkan szól berek,
meghallom mégis.
Ha hinni merek,
megértem én is.

Nógat engemet:
„menj tovább ma még!”
Felettem nevet
kék szemmel az ég.

A táj nem fösvény,
várnak a hegyek.
Enyém az ösvény,
feléjük megyek.

Csicsörke ének:
gyors, csengő hangok.
Hála az égnek,
hogy vándor vagyok!

Szelíden, barnán
az alkony árad.
Játszik citerán
esti bogárhad.

Ahogy előttem
fogy az út lassan,
Amit megtettem:
mögöttem több van.

Méhek rajzanak
odvas fán: lyukon.
Óda a napnak
orgonájukon.

Ringanak vízen
lágyan csillagok.
Tovább – azt hiszem –
már nem ballagok.

Az út kanyarog,
elvisz az égig.
Bírom majd gyalog,
remélem, végig.

Suttog mély titkot
nádas a szélnek.
Mesél majd itt-ott,
s meséi élnek.

Leülök végül,
várom az estet.
Az időm vénül,
ruhája feslett.

Sóhajt a lélek,
törik az egész.
Fény és az élet
lassan elenyész' .

Szívem adott fényt
örömnek, búnak.
Csendes emberként
indulok útnak.

Kispest, 1998. január 8.
3

Időtlen időben
jársz fényen, sötéten

nebődi neltődI
netétös ,ne!éf %ráj

wöröq setezgéV

,péq tlozjar abkomoh wa' telé zA
.ppékgév tímisle lé% a te+ema

nabávah terégí .1111711 ,a'araregÉ

Végzetes körök

Az élet csak homokba rajzolt kép,
amelyet a szél elsimít végképp.

Égeraracsa, 2004. május 7.

Ydaram !évtjer a ,sédréq a ,tétös Ay
rodóT enátnoF

%tehöj meleV

„A sötét, a kérdés, a rejtvény marad”
Fontane Tódor

Velem jöhetsz

,innel tsom e-%raka _ ddnom _ masrátitú zA
xinnem neke!évsö nebődre ógottus
,inzén tétnemelpan lénregnet e-%rakA
xinléf mes lőtiknes nebdetelé za sé

Az útitársam – mondd – akarsz-e most lenni,
suttogó erdőben ösvényeken menni?
Akarsz-e tengernél naplementét nézni,
és az életedben senkitől sem félni?

,inládo'gem _ "ú wa' _ tepé% a dorakA
xinllágem nőtet"eh nátu sá%ámalki%
,takollaroq inzén ttala regnet %rakA
xtakos "av teseveq :etré %e%et tim ,ddnom

Akarod a szépet – csak úgy – megcsodálni,
sziklamászás után hegytetőn megállni?
Akarsz tenger alatt nézni korallokat,
mondd, mit teszesz érte: keveset vagy sokat?

,tsi%kalaG a intál nebrű za dorakA
xtsi%karp a in"ahtto ,tehret a innetel
Xmasrátitú za "él , _ welréq _ melev ereˇ
.matláv é!!éf ah ,djam ,lammagam wel%ivle

Akarod az űrben látni a Galaxist,
letenni a terhet, otthagyni a praxist?
Gyere velem – kérlek – , légy az útitársam!
elviszlek magammal, majd, ha fénnyé váltam.

nabávah te%é!e .11233334555567 ,adeboL-aneJ

tazára"aM
nabágam si topaN a _ si%kalaG
re%dnergalli' ólalgof
talroka" _
si%karp

Jena-Lobeda, 1997. november 1.

Magyarázat
Galaxis – a Napot is magában
foglaló csillagrendszer
praxis – gyakorlat

Kis magyarázat a versekhez
A mottók

– (általános gondolatot kifejező tömör idézetek) valamilyen módon kapcsolódnak az alapgondolathoz. Az aláírás nélküliek saját alkotások.
(mítosz → hitrege, legenda → csodarege, epigramma → velőske)

Népmese
Néprege
Hitrege
Csodarege
Monda

–
–
–
–
–

a nép ajkán született, vagy külföldről átvett elbeszélés.
valóságos személyhez vagy tárgyhoz kapcsolódó meseszerű történet.
a világ keletkezéséről, természeti jelenségekről szóló olvasmány.
Istenhez, Jézushoz, szentekhez és csodákhoz fűződő (olvasandó) esemény.
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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