Nyíri Attila
alittA irí˘

Ez is én vagyok
wo”av né si zE

,nomatu llá gá%ój wos-woS
moraq tde!re integrekle

Sok-sok jószág áll utamon,
elkergetni ernyedt karom

iajgnah moladjáf A

A fájdalom hangjai

,gem monáb men temienűB
.teme!ére za bbejlefgel
,tlov takariq metelé zA
Xdemedré et a ze ,dazá%

Bűneimet nem bánom meg,
legfeljebb az erényemet.
Az életem kirakat volt,
század, ez a te érdemed!

mogáliv so+ámoh a zE
xletéőle "av tlov wétáj
matlov tti "oh ,segelseleF
.lekkéllekűm i!tacut "av

Ez a homályos világom
játék volt vagy előétel?
Felesleges, hogy itt voltam
vagy tucatnyi műkellékkel.

,metdőlebíb lekkém%evéT
.watná% meken men tokó' wos
meme% ,t!uheb ,őzén tővöJ
.tahtál tékéb nalatgodlob
nav sédevne% wa' ,nűb ne'niN
.lekkerebme neltemelleq
,ará metél sátjahós "E
.lemedré tsám +em? ,welél "e s

nabávah getegref .2711 ,tsepsiQ

Téveszmékkel bíbelődtem,
sok csókot nem nekem szántak.
Jövőt néző, behunyt, szemem
boldogtalan békét láthat.
Nincsen bűn, csak szenvedés van
kellemetlen emberekkel.
Egy sóhajtás létem ára,
s egy lélek, 'mely mást érdemel.

Kispest, 2005. január 29.

„Az elbeszélő irodalom
fennhangon való álmodás”
Knight Erik

moladori őlé%eble zAy
Ysádomlá ólav nognahnnef
wirE tjánQ

!él !évevöj A

,!émtmeret a ,né matlov rö%őlE
.!ét ze :wo"av tti ,tnétrötgem ze "oH
!émdere za sé ,wetleven nakoS
.!évlövüs mettel ,matjar tto%tálgeM
,!éknö za gigév tlov tto nomatU

A jövevény lény

Először voltam én, a teremtmény,
Hogy ez megtörtént, itt vagyok: ez tény.
Sokan neveltek, és az eredmény
Meglátszott rajtam, lettem süvölvény.
Utamon ott volt végig az önkény,

.!é%re za serü !ozib tlov tréze S

S ezért volt bizony üres az erszény.

:!émer a tnalli' nab+ámoh a mÁ

Ám a homályban csillant a remény:

.!évelet a ttel s ,matlú! zöhdlöf A
:nékereq agam a trájle mődI
.név gem metset a ,memelle% ttel 'löB

nabávah terégí .11112711 ,a'araregÉ

A földhöz nyúltam, s lett a televény.
Időm eljárt a maga kerekén:
Bölcs lett szellemem, a testem meg vén.

Égeraracsa, 2009. május 7.

"e ika tnim ,tamagam metzeré "Úy
s ,lojah élöf ajáváq túq tétös sé +ém
Ylunalat%agiv tegnel teletöq nebézeq a
sárdnA di`

„Úgy éreztem magamat, mint aki egy
mély és sötét kút kávája fölé hajol, s
a kezében kötelet lenget vigasztalanul”
Gide András

túq A

A kút

(jövőkép)

(pékővöj)

,lút si nödlöf _ nenni negÉ

Égen innen – földön is túl,

:lutut be "e nebjé loha

ahol éjben egy eb tutul:

,cáka réhef ,!évsögolaˇ

Gyalogösvény, fehér akác,

.%tál tsétíreq négév tú za

az út végén kerítést látsz.

,ózodallám ,űcél sőtteQ

Kettős lécű, málladozó,

.óksiv i'iq "e ettögöm

mögötte egy kicsi viskó.

,záh tto"ahle ,ravdu serÜ

Üres udvar, elhagyott ház,

.zát%ápebröq lé% a te+em?

'melyet a szél körbepásztáz.

,were ,wadán :+eh ső!eziV

Vizenyős hely: nádak, erek,

.werebme rám tti wankal men

nem laknak itt már emberek.

,armakmá%re% tlokáte%%Ö

Összetákolt szerszámkamra,

.akédaram ané% enneb

benne széna maradéka.

,nájrotjob a őn náravdU

Udvarán nő a bojtorján,

.nájrotjal a már zén ak'am s

s macska néz rám a lajtorján.

,treq a lutáh ,evnem bbávoT

Tovább menve, hátul a kert,

.trevlef negér zag a te+em?

'melyet a gaz régen felvert.

,túq tétös ,+ém néjele treQ

Kert elején mély, sötét kút,

.tu/ab a el mokar éllem

mellé rakom le a batyut.
Ülve nézem: hűvös homály,

,+ámoh sövűh :mezén evlÜ
.llá% arápzív erkevöq a

a kövekre vízpára száll.

,giléf etpel ahom tálaF

Falát moha lepte félig,

.wil!évrö "ú zív a enneb

benne a víz úgy örvénylik.

,neb+ém a ,tto lák%erof%oF

Foszforeszkál ott, a mélyben,

.mezrÉ Xnnel ,tto imalav nav

van valami ott, lenn! Érzem.

1

,tse za llá%el neőltétöS

Sötétlően leszáll az est,

.dzeq inlésem ,delé túq a

a kút éled, mesélni kezd.

,to"an tjahós evgneremlE

Elmerengve sóhajt nagyot,
s csobogva sző egy dallamot.

.tomallad "e ő% avgobo' s
:wotál si t!éf naso+ámoH

Homályosan fényt is látok:

.wosámotál wango+omog

gomolyognak látomások.

,wotala!rá ,wení% enneB

Benne színek, árnyalatok,

.wodabbi= sé mezén evzén

nézve nézem és zsibbadok.

,!émlé tráv men a dagarlE

Elragad a nem várt élmény,

.négév a gém we%el tlubáq

kábult leszek még a végén.

,nnelado nav wnugáliv A

A világunk van odalenn,

,ne+ima tnim ,na+o men ed

de nem olyan, mint amilyen,

,momlá se%%ö za nav enneB

Benne van az összes álmom,
és tovatűnt ifjúságom.

.mogásújfi tnűtavot sé

Derűs a kép, varázslatos,

,sotal=árav ,péq a sűreD
.sopat argnah lórgnah meklel

lelkem hangról hangra tapos.

:wétáj "e tnim ,ze de!!öq +O

Oly könnyed ez, mint egy játék:
ő a test és én az árnyék.

.wé!rá za né sé tset a ő
_ netlüdé%le _ avllá arplaT

Talpra állva – elszédülten –

.menneb nednim davloeb"e

egybeolvad minden bennem.

,döq a wil%o avgoravaQ

Kavarogva oszlik a köd,

.ttölöf mejef !ál%of !éfdloh

holdfény foszlány fejem fölött.

,wezéna%%iv lőr!évsö zA

Az ösvényről visszanézek,

.wepékővöj a wanzú'úb s

s búcsúznak a jövőképek.

nabávah ré!eq jú .11233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1997. augusztus 22.

2

wos wenrebme segés%ége zA
"e wa' wengeteb a ,nav agásnávíq

Az egészséges embernek sok
kívánsága van, a betegnek csak egy

...er"e wa' ődi zA

Az idő csak egyre...

evgnerem nabmábo°

Szobámban merengve

.evgnereq wa' matráj

jártam csak kerengve.

:metzeré avdomlÁ
xmetlezpéq wa' tzednim
,wilúmle "oh ,metléF
willuhiq _ pé% im? _ za s
.nájátsor ődi za
xmár ráv iM xdaram iM
:erőle motál ráM
Xerőre %el géskü%

nabávah telekiq .233334555567 ,tsepsiQ

Álmodva éreztem:
mindezt csak képzeltem?
Féltem, hogy elmúlik,
s az – 'mi szép – kihullik
az idő rostáján.
Mi marad? Mi vár rám?
Már látom előre:
szükség lesz erőre!

Kispest, 1995. március 21.

,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.

a za "oh ,ebme%e ttotuj mesahoSy
Ynav anohtto wenika ,bbagodlobgel
azilE ávoleroH

e'nere%laB

„Sohasem jutott eszembe, hogy az a
legboldogabb, akinek otthona van”
Horelová Eliza

Balszerencse

,metjerle abmagam mogásúromo% A

A szomorúságom magamba elrejtem,

.nebmeví% a tanáb ,séteven nomocrA

Arcomon nevetés, bánat a szívemben.

;matdut mesahos tza ,gásgodlob a im "oH
xnav ima :nálat "av xwiz!áih ima ,zA

nabávah te%é!e .1111233334555567 ,tsepsiQ

Hogy mi a boldogság, azt sohasem tudtam;
Az, ami hiányzik? vagy talán: ami van?

Kispest, 1999. november 19.

,moraka "oha ,"ú tehel men aHy
Ytehel "oha ,moraka "ú rokka
+ehzöq ipanzöq

„Ha nem lehet úgy, ahogy akarom,
akkor úgy akarom, ahogy lehet”
köznapi közhely

telé ,látpa'eB

,tági za mögö˘
.tehret a mozúh
,za iq ,modut meN
.tehrev lemme% iq?

Becsaptál, élet

Nyögöm az igát,
húzom a terhet.
Nem tudom, ki az,
'ki szemmel verhet.

réfle ne+eh siQ
.rebme ój wos-wos
,tréza "oh ,teheL
.rem men inló% trem

Kis helyen elfér
sok-sok jó ember.
Lehet, hogy azért,
mert szólni nem mer.

,wotláiq né eD
:nartáb wotláiq
,telé ,látpa'eBy
YXmatráv tim? ,za sám

De én kiáltok,
kiáltok bátran:
„Becsaptál, élet,
más az, 'mit vártam!”

nabávah te%é!e .11233334555567 ,luz

Suhl, 1997. november 7.

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.

9men ,láttagllahle timA
denletémsigem lleq

Amit elhallgattál, nem
kell megismételned

tdaram menneB

Bennem maradt

sedne' watdaram loH
,wábo% ilebkotrib
attagnilé% a loH
xwáfcáka sé wő!ef

Hol maradtak csendes
birtokbeli szobák,
Hol a szélingatta
fenyők és akácfák?

gástáh ialaz A
,iajbmod siq díle%
wetrötgem ne+em? ,záH
xiamálluh lé% a

A zalai hátság
szelíd kis dombjai,
Ház, 'melyen megtörtek
a szél hullámai?

,waduldav ógogáG
,noclop a miev!öq
tékélme wenke+eM?
Xmodroh nabmagam wa'

Gágogó vadludak,
könyveim a polcon,
'Melyeknek emlékét
csak magamban hordom!

nabávah molá .1233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1996. december 23.

laviamaljah narka" trebme zAy
a ajtahdagar ab!ári setétnelle
Yajrá weniesédőző"gem tájas
édáT civotsoM-ageloD

lemme% óláríB

matlunatgem ramah nebtelé zA
.naóllánö intál s indoklodnog
,mázah s togáliv a metzén magaM
.nákalba záh iőlü% a men sé

nabávah sádlá .1111711 ,a'araregÉ

„Az embert gyakran hajlamaival
ellentétes irányba ragadhatja a
saját meggyőződéseinek árja”
Dołega-Mostowicz Tádé

Bíráló szemmel

Az életben hamar megtanultam
gondolkodni s látni önállóan.
Magam néztem a világot s hazám,
és nem a szülői ház ablakán.

Égeraracsa, 2004. július 18.

, Yigu!y tlov men metelé zA
Yilub siq ójy wos enneb tloV

Az életem nem volt „nyugi” ,
Volt benne sok „jó kis buli”
nevle!%ébi~

matkal si nab- ógáki~
,náma+of metelé za
zeh- é=iL a tlov lezöQ
.má!at ari!áctu téq
,tnékkere" matráj tsoráV
,netseP _ "í mattál t- ódiL
,gém anuD a tlov at%iT
.metdörüf enneb rokim?
inloravdu tnék%amaQ
,tá matráj ab- %ilopirT
tlov se+é%ev dlöfla"nA
Xtála"na za _ aka%jé
őgnöhüD s jubmu=D gém tloV
,mattollah _ nabsoráv e
neke%ér a nekezE
.matludrof mes gem ahos
néké!röq a wan- rú'jaR
,návat-nnamttuG mat%útá
tnéksakraf nabsoráv A
.!ágav itsep tnim ,metlé
nabávah molá .711 ,tsepsiQ

Csibésznyelven

Csikágó -ban is laktam
az életem folyamán,
Közel volt a Lizsé -hez
két utcányira tanyám.
Várost jártam gyerekként,
Lidó -t láttam így – Pesten,
Tiszta volt a Duna még,
'mikor benne fürödtem.
Kamaszként udvarolni
Tripolisz -ba jártam át,
Angyalföld veszélyes volt
éjszaka – az angyalát!
Volt még Dzsumbuj s Dühöngő
e városban – hallottam,
Ezeken a részeken
soha meg sem fordultam.
Rajcsúr -nak a környékén
átúsztam Guttmann-taván,
A városban farkasként
éltem, mint pesti vagány.

Kispest, 2000. december 28.

tazára"aM
,(tú "röˇ a=óD tsom) tú anérA zA
actu robáG nelteB ,actu ’inajmaD a
(.req .112) %ér ittözöq tú návtsI za sé
(.req .11113) tegilsoráV
tú dáprÁ sé actu anibruT trap-anuD A
(.req .1113) etelüret tlorátah latlá
tú ekéB sé tú icáV ,actu rébaB A
(.req .1113) %érsoráv ővkef ttözöq
actu néQ sé tú i'abuG ,tú sotallI zA
(.req .11112) eké!röq
(.req .123) peletókal iactu a=dnáL A
(.req .3) e%ér őslüq tú iőrmöˇ A
molagu!
!évzedner ,gés!ekévet sözöq
ókcif nákaraq

Magyarázat
*

ógáki~

*
*

é=iL
ódiL

*

%ilopirT

Csikágó

—

Lizsé
Lidó

—
—

Tripolisz

—

* jubmu=D

Dzsumbuj —

* őgnöhüD
*
rú'jaR
*
igu!
*
ilub
*
!ágav

Dühöngő
Rajcsúr
nyugi
buli
vagány

—
—
—
—
—

Az Aréna út (most Dózsa György út),
a Damjanich utca, Bethlen Gábor utca
és az István út közötti rész (VII. ker.)
Városliget (XIV. ker.)
A Duna-part Turbina utca és Árpád út
által határolt területe (XIII. ker.)
A Babér utca, Váci út és Béke út
között fekvő városrész (XIII. ker)
Az Illatos út, Gubacsi út és Kén utca
környéke (IX. ker.)
A Lándzsa utcai lakótelep (XVI. ker.)
A Gyömrői út külső része (X. ker.)
nyugalom
közös tevékenység, rendezvény
karakán fickó

so!ozib dut levégéstíges őreőlezpéq a ika ,naVy
agásnaltatlém wanásros inzőtjerle gikétrém
Ynabgáliv ősleb ettetmeret agam a ,lőle
návtsI wokíL

„Van, aki a képzelőerő segítségével tud bizonyos
mértékig elrejtőzni sorsának méltatlansága elől,
a maga teremtette belső világban”
Leacock István

iesézekélmea%%iv rot%opmi "E

Egy imposztor visszaemlékezései

,né mettöj tá né!öggüf tél A
;códav sé matlov söhüd
nétedzeq metelé bbajú zA
.cóq a ttőn tte+eh majah

A lét függönyén át jöttem én,
dühös voltam és vadóc;
Az újabb életem kezdetén
hajam helyett nőtt a kóc.

,metdzeq tnéknalatgojót%aláV
;matlokézropot ro%kos
,nebtedzeq mettőn avdud a tniM
.nabsroslab a gem bbőséq
,tekemíc matpaq éllem meveN
xmes "av lüneletmedré
,tedzeq a ótíromo%a!A
.me%kélme erőtűhél s
,ólotlé% a lef attotláv tzE
;redjahanrep a ttöj djam
,óslotu tlov mes réllepmih A
.reveq tjab wa' tno'%%or "e s
,zúgnezég :wetré'id mes lazzA
;atdagödrö za mettel s
,%uH norok"e tnim ,metzeré "Ú
.ará+gám evlétíle
,gárivkám matlov lüvíknezE
;matláv si ávókcifzag s
,gáliv a ttozotláv mes giáM
.nartáb _ iq wájdnom men wa'

nabávah molá .711 ,tsepsiQ

Választójogtalanként kezdtem,
sokszor toporzékoltam;
Mint a dudva nőttem kezdetben,
később meg a balsorsban.
Nevem mellé kaptam címeket,
érdemtelenül vagy sem?
Anyaszomorító a kezdet,
s léhűtőre emlékszem.
Ezt váltotta fel a széltoló,
majd jött a pernahajder;
A himpellér sem volt utolsó,
s egy rosszcsont csak bajt kever.
Azzal sem dicsértek: gézengúz,
s lettem az ördögadta;
Úgy éreztem, mint egykoron Husz,
elítélve máglyára.
Ezenkívül voltam mákvirág,
s gazfickóvá is váltam;
Máig sem változott a világ,
csak nem mondják ki – bátran.

Kispest, 2000. december 5.

,wotráj "í najá!dniMy
Ywotádlép wo"av nÉ
tarilef afjef

„Mindnyájan így jártok,
Én vagyok példátok”
fejfa felirat

X wo"av !ádlép ilüde"E

,tedzeq a tlov ttO
,gév a ttoma
ttözöq őtteq A

Egyedüli példány vagyok !

Ott volt a kezdet,
amott a vég,
A kettő között

;gér rám welé

élek már rég;

nabkala ne+I

Ilyen alakban

.gém tlé men sám

nabávah getegref .711 ,tsepsiQ

más nem élt még.

Kispest, 2000. január 24.

telekiq pé% erlét gediHy
,getegner djam nöj
,si rá! gém %el ,%avat gém %eL
Ywe%el men né ed
tanáb igér

„Hideg télre szép kikelet
jön majd rengeteg,
Lesz még tavasz, lesz még nyár is,
de én nem leszek”
régi bánat

tréáva% nelte"E

,mettel sődi "oh ,tsoM
:ará ,nav amlatuj
mettel wemre" arjÚ
Xaráhalav ergév
mettere% mesahoS
:inlé lejjef ttőnlef
takugáliv guzaH
xitré ika ,za iq

Egyetlen szaváért

Most, hogy idős lettem,
jutalma van, ára:
Újra gyermek lettem
végre valahára!
Sohasem szerettem
felnőtt fejjel élni:
Hazug világukat
ki az, aki érti?

gigév metzirőgeM
:temetih ikemre"
,abrís wen%et lazzA
.temetle sros a ah

Megőriztem végig
gyermeki hitemet:
Azzal tesznek sírba,
ha a sors eltemet.

wettel wava% guzaH
:evtedrih tnékzagi
wützöq ló% evtévlE
.ejégi wansuzéJ

Hazug szavak lettek
igazként hirdetve:
Elvétve szól köztük
Jézusnak igéje.

tréáva% nelte"E
:tetelé za metlé
,egi za za tlov tne°
.tetere% a agam

Egyetlen szaváért
éltem az életet:
Szent volt az az ige,
maga a szeretet.

nabávah wele% .2711 ,tsepsiQ

Kispest, 2005. április 5.

irebme za gásnaltatahlah A
esét%ejretiq géssepékőzekélme

A halhatatlanság az emberi
emlékezőképesség kiterjesztése

wetelev ttü"E

Együtt veletek

djam ,matlúmle aH
,wenetjelefle
welé bbávot eD
.wetelev ttü"e

Ha elmúltam, majd
elfelejtenek,
De tovább élek
együtt veletek.

,neletgév tél A
,sám ajámrof wa'
tazkala idlöf A
.sámollágév men

A lét végtelen,
csak formája más,
A földi alakzat
nem végállomás.

,matlov wa'men "Í
,we%el s wo"av ed
gím? ,lé mesrev A
.werebme wenlé

Így nemcsak voltam,
de vagyok s leszek,
A versem él, 'míg
élnek emberek.

ár lézzekélmE
:dosavlo rokim?
si tsom gém nálaT
.wo"av wetetzöq

Emlékezzél rá
'mikor olvasod:
Talán még most is
köztetek vagyok.

togásamén A
sé ,möröttá "í
tatág tnelej meN
.sélüsimmesgem
,lálah ne'nin treM
,sázotlávtá wa'
:mesédőző”geM
Xsátat+of nav "oh

nabávah te%é!e .1233334555567 ,a'araregÉ

A némaságot
így áttöröm, és
Nem jelent gátat
megsemmisülés.
Mert nincsen halál,
csak átváltozás,
Meggyőződésem:
hogy van folytatás!

Égeraracsa, 1996. november 14.

,tlöt léc a wa' gidnim ah ,lEy
Ydlöfrém ú%%oh a %el divöR
sátatzib igér

„El, ha mindig csak a cél tölt,
Rövid lesz a hosszú mérföld”
régi biztatás

…metzekrélE

,mat%ám gidnim ,metnem gidniM
.nabkádro' a matdakannef S
,nökököt%íd matlo'ádkuB
.mömörö tlov sétrémengeM
lejjé% metröt ávájrodzoP
.lejjé nabmomlá evlüpeR
,tétset wezü% a matládo~
.tétse matráv lattatíhá S
matdala% si lezzőg sejleT
.nabta!okla za élef paN
,wátjúf nakos ,matzoh tognáL
.gásabotso tétös a bboJ
,ebzív gika! metpéleleB
.ettiv sárdos a temetset S
,lavám a metlüge%ebme°
.lattráv a ze sonoza meN
,nebmetelé er"eh mat%úQ
.metzerégem :watgáv ,wetpéT
,ergév ar'ú' a metrélE
.egév Ł őséq :már tráv sárÍ

nabávah sádlá .112711 ,tsepsiQ

Elérkeztem…

Mindig mentem, mindig másztam,
S fennakadtam a csordákban.
Bukdácsoltam dísztökökön,
Megnemértés volt örömöm.
Pozdorjává törtem széjjel
Repülve álmomban éjjel.
Csodáltam a szüzek testét,
S áhítattal vártam estét.
Teljes gőzzel is szaladtam
Nap felé az alkonyatban.
Lángot hoztam, sokan fújták,
Jobb a sötét ostobaság.
Beleléptem nyakig vízbe,
S testemet a sodrás vitte.
Szembeszegültem a mával,
Nem azonos ez a várttal.
Kúsztam hegyre életemben,
Téptek, vágtak: megéreztem.
Elértem a csúcsra végre,
Írás várt rám: késő → vége.

Kispest, 2007. július 9.

nebtset nevele zAy
Ynebsel llá gés"iri
akódnom ipén

„Az eleven testben
irigység áll lesben”
népi mondóka

tte+eh zjartelÉ

,sege!él men metelé zA
…megne rÚ za ttetmeretgeM

Életrajz helyett

Az életem nem lényeges,
Megteremtett az Úr engem…

,raka si tim "oh ,atdut Ő

Ő tudta, hogy mit is akar,

.neletgéskü% inzetel%éR

Részletezni szükségtelen.

nabávah terégí .11711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2002. május 21.

,wopanzöktéh a watdapáS
wopaq si tní% nepennü za

Sápadtak a hétköznapok,
az ünnepen színt is kapok

ttel-%íd tlukaflE

Elfakult dísz-lett

.wederbé erékrü% tdaráF

Fáradt szürkére ébredek.

,wepennü za wettel ávoH

Hová lettek az ünnepek,

xwopan ttözötlö eb%íd A

A díszbe öltözött napok?

.wotahlolad men nebtétöS

Sötétben nem dalolhatok.

,meken a%%iv wájda ,wájdA

Adják, adják vissza nekem,

Xnemeklel "nö" sorip ne"eL

Legyen piros gyöngy lelkemen!

nabávah te%é!e .11711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2002. november 6.

ika ed ,si ttedegéle za ,godlob ikA
godlob "oh ,sotzib men ,ttedegéle

…wantah"oflE

tekesrev őzrév ,ódóvíV
,tarakA za tlámrof
avdólníq lusaq-lüt%ereQ
.tamakja el wát"ah

Aki boldog, az elégedett is, de aki
elégedett, nem biztos, hogy boldog

Elfogyhatnak…

Vívódó, vérző verseket
formált az Akarat,
Keresztül-kasul kínlódva
hagyták le ajkamat.

:inadnom ti%%em ,te%éreM
,tneletgéV inréle
,nasúrob ,ne'löb motáleB
.tnelej neltetehel

Merészet, messzit mondani:
elérni Végtelent,
Belátom bölcsen, borúsan,
lehetetlen jelent.

,nedíle% ,nepé% wanajló°
,wava° a mette+eh
nebme+es !ális ,semletjeS
.wanazgnah návotét

Szóljanak szépen, szelíden,
helyettem a Szavak,
Sejtelmes, silány selyemben
tétován hangzanak.

násálí! ttoti! evle! sre˘y
,wnüttöj nabgatahuz
nelet'nin amén ,neletvéN
Y .wnüttögöm le tdaram

„Nyers nyelve nyitott nyílásán
zuhatagban jöttünk,
Névtelen, néma nincstelen
maradt el mögöttünk. ”

wnütlökőh bbártáh neletriHy
,netlüreq ebtétös
nokupaq wonoq ,!émekőQ
Y . nebdne' a wnut"ofle

nabávah molá .1233334555567 ,tsepsiQ

„Hirtelen hátrább hőköltünk
sötétbe kerülten,
Kőkemény, konok kapukon
elfogytunk a csendben . ”

Kispest, 1966. december 26.

a ,'nin ól aHy
Y'niq si ráma%
akódnom ipén

„Ha ló nincs, a
szamár is kincs”
népi mondóka

x naltatahlodnoglE

,wörö tedzeq A
.'niq armomá%

Elgondolhatatlan ?

A kezdet örök,
számomra kincs.

,wetehel za "Í

Így az lehetek,

.'nin rám ika

aki már nincs.

nabávah molá .111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1998. december 6.

,"em élefel sé -lef nedniMy
Y'nin náma+of tél a sádopallágem
dnomgi` t%uJ

tahnallilE

nabmábo% ah ,metere% meN
,!alliv a wi%lale
nebtétös a mosros weléF
.nallile mettellem

nabávah molÁ .1233334555567 ,tsepsiQ

„Minden fel- és lefelé megy, megállapodás
a lét folyamán nincs”
Justh Zsigmond

Elillanhat

Nem szeretem, ha szobámban
elalszik a villany,
Félek sorsom a sötétben
mellettem elillan.

Kispest, 1996. december 15.

me%rop tnim ,ttogo"ar nabbároq mekleL
nebőgevel se!éfpan a avlocnát

mattotrat wenkeneltetehtínelttetísegejlE

,ejé tanáb a tlüret máR
.t=árav a mattatpoklE
,nednim tdaram arta%tál ráB
.sám wa' ze ttel armomá°
,ttel negedi ,tlov sönölüQ
.teme'niq mattalluhlE
wa' loh? ,tráv rű neletgév djaM
.ttezetél tezekélmE

Lelkem korábban ragyogott, mint porszem
táncolva a napfényes levegőben

Eljegesítettleníthetetleneknek tartottam

Rám terült a bánat éje,
Elkoptattam a varázst.
Bár látszatra maradt minden,
Számomra lett ez csak más.
Különös volt, idegen lett,
Elhullattam kincsemet.
Majd végtelen űr várt, 'hol csak
Emlékezet létezett.

ttozodaka metezgeléL
,neverem ,nesönöt%Ö
:imalav tza ettet%emreD
.neltetehzevengem A

Lélegzetem akadozott
Ösztönösen, mereven,
Dermesztette azt valami:
A megnevezhetetlen.

nére%kétáj wankodnárbÁ
.metelé za tá ttotuF
ebé"eq a telé za ze S
.mesahos ttodagof meN

Ábrándoknak játékszerén
Futott át az életem.
S ez az élet a kegyébe
Nem fogadott sohasem.

,akélatram wenim "edniM
.é””ehgéj tláv ví%-gnál a S
,eségredid ví% a men zE
.ékelél a rám menaH

Mindegy minek martaléka,
S a láng-szív vált jégheggyé.
Ez nem a szív didergése,
Hanem már a léleké.

nabávah terégí .2711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2005. május 3.

enez ől!égi togásttogofe%%ö ősleb Ay
Y!éf őgnered a géle zohásátagllah
senéD sá+uG

„A belső összefogottságot igénylő zene
hallgatásához elég a derengő fény”
Gulyás Dénes

timalav mattotítájaslE

Elsajátítottam valamit

,iq watgaraf lőbőQ
.lőb!émeq gidepgém
,menneb nav ak'opaN
.lőlefsám gem málliv

Kőből faragtak ki,
mégpedig keményből.
Napocska van bennem,
villám meg másfelől.

,pan a rok"e tlognáL
.nebőnemel nav tsom
e!éf setéq málliV
.nettet%ev téjere

Lángolt egykor a nap,
most van lemenőben.
Villám kétes fénye
erejét vesztetten.

,wa!ásrah miava% A
.döq a ilü meme%
,tlünév men meklel wa~
.ttödösőregem tős

nabávah te%é!e .11112711 ,etemerairáM

A szavaim harsányak,
szemem üli a köd.
Csak lelkem nem vénült,
sőt megerősödött.

Máriaremete, 2009. november 28.

,pé% men giároq sevé 33 ikAy
,soko men gi-3333 ,sőre men gi-333
,tne% men gi-34 ,gadzag men gi-4
Ytehel ój wa' rám bbejlefgel za
sádnom igér

„Aki 20 éves koráig nem szép,
30-ig nem erős, 40-ig nem okos,
50-ig nem gazdag, 60-ig nem szent,
az legfeljebb már csak jó lehet”
régi mondás

metlÉ

,metléf _ metlÉ

Éltem

Éltem – féltem,

.metlémer ed

de reméltem.

sé né metléV

Véltem én és

.metlé%eble

elbeszéltem.

nabávah telekiq .1233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1996. március 25.

,amoq ,watdagof lój lohAy
YXado a%%iv jjöj en ramah
'ánat ój ődnelelví%gem

„Ahol jól fogadtak, koma,
hamar ne jöjj vissza oda!”
megszívlelendő jó tanács

nátu …sédekepE

xt!éf a si né mesereq tréiM
.wo"av notof trem ,tréza wa~
tnék!éfcrédil lóbrá'om A
.go"ar melle% loh? ,lef mo%úq

nabávah terégí .12711 ,a'araregÉ

Epekedés… után

Miért keresem én is a fényt?
Csak azért, mert foton vagyok.
A mocsárból lidércfényként
kúszom fel, 'hol szellem ragyog.

Égeraracsa, 2006. május 26.

:e'niq bbo"angelsegel rebme zA
eteremsi wenékétré tájas

Az ember legeslegnagyobb kincse:
saját értékének ismerete

da tőrE

,ersélednergem imladasrát mozoglod meN
.esélügne" mievűm a anrájelev trem

Erőt ad

Nem dolgozom társadalmi megrendelésre,
mert velejárna a műveim gyengülése.

,asámo! gásmá" a endezehen már ah"oH

Hogyha rám nehezedne a gyámság nyomása,

.arásádnomiq gászagi za +eh anlov men "ú

úgy nem volna hely az igazság kimondására.

nabávah wele% .1111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2004. április 20.

,tój nednim ,netsI nojdAy
YXtósropoq lóbáfóid
akódnom ipén

„Adjon Isten, minden jót,
diófából koporsót!”
népi mondóka

...mezrÉ

,wo"av geteb ,wodaráf aH
.tnezü "löt a mezré
, _ lettelet%it amén _ we"eM
.tne% "e :af "an a ze
,lemmere!et a metnirÉ
.modok%amát wen=röt
árrú %el "í eségnireQ
.nolálah _ netelé

nabávah sádlá .1111233334555567 ,a'araregÉ

Érzem...

Ha fáradok, beteg vagyok,
érzem a tölgy üzent.
Megyek – néma tisztelettel – ,
ez a nagy fa: egy szent.
Érintem a tenyeremmel,
törzsnek támaszkodom.
Keringése így lesz úrrá
életen – halálon.

Égeraracsa, 1999. július 8.

+ema ,%á wkip a :we=D etekeF Ay
,túrobáh ató wődi naltatahtáleb
Ytnelej tlálah neletrih sé togássokli"
gnilpiQ .R

„A Fekete Jack: a pikk ász, amely
beláthatatlan idők óta háborút,
gyilkosságot és hirtelen halált jelent”
R. Kipling

nabásárdos we!émesE

Események sodrásában

,nabgáliv a winétröt imA

Ami történik a világban,

.melétíle lessétevgem tdaráf

fáradt megvetéssel elítélem.

lőbgése+üh óraka men innű% A

A szűnni nem akaró hülyeségből

.me%ér a iq me%ev avdózokti%

szitkozódva veszem ki a részem.

:wenzeven wanúrobáh timA
.!ét űsérétletezén bbo"an za
, _ gelőf meken _ tehel bbojgel A
.né előleb wodaramiq ah"oh

nabávah te%é!e .23711 ,tsepsiQ

Amit háborúnak neveznek:
az nagyobb nézeteltérésű tény.
A legjobb lehet – nekem főleg – ,
hogyha kimaradok belőle én.

Kispest, 2015. november 14.

„Az őszinteség a lélek igazi arca”
Vaszary Gábor

Yacra izagi welél a gésetni%ő zAy
robáG ira%aV

!ét a zE

,tti wal"ah ?"oh ,molurálE
;megéselef i'iq
, YXgáliv ,%uvre%y :motnakkir tzA
.melőleb djam %"ofiq s

nabávah molá .111711 ,tsepsiQ

Ez a tény

Elárulom, hogy' hagylak itt,
kicsi feleségem;
Azt rikkantom: „szervusz, világ!” ,
s kifogysz majd belőlem.

Kispest, 2003. december 7.

ttala aságrofel ődi divöR
talaf ój a nabmá% ttel űreseq

Rövid idő leforgása alatt
keserű lett számban a jó falat

luro% arsázoglodleF

Feldolgozásra szorul

,úromo% ?+i mettel trézA

Azért lettem ily' szomorú,

.ú!o%i ?+o ríh %%or a trem

mert a rossz hír oly' iszonyú.

,úb a trebme it%émegeM
.ú% a táf ój ne+imráb tnim

nabávah terégí .1111711 ,a'araregÉ

Megemészti embert a bú,
mint bármilyen jó fát a szú.

Égeraracsa, 2004. május 21.

Yasádlá netsI gásnaltazokéját Ay
wirE rent%eQ

naltatahgofleF

,negér na+o si men melev tnétröt imalaV
.melésemle tsom tza ,ttesegem ima ,tzadniM
,ttozotlávgem ,ttel sám metelé za atózA
.tto sé rokka tnemebgév ima ,őtnebbödgeM
,molá wa' atóza ,welétá tima ,nedniM
.mogáliv a melé tnékzök%e nelteteheT
_ nalatmá% _ tedekele' ,+édevne% ,"áv nalatkO
.malatlá wa' menah ,winétröt melev men ráM

nabávah őtevgam .1111711 ,a'araregÉ

„A tájékozatlanság Isten áldása”
Kästner Erik

Felfoghatatlan

Valami történt velem nem is olyan régen,
Mindazt, ami megesett, azt most elmesélem.
Azóta az életem más lett, megváltozott,
Megdöbbentő, ami végbement akkor és ott.
Minden, amit átélek, azóta csak álom,
Tehetetlen eszközként élem a világom.
Oktalan vágy, szenvedély, cselekedet – számtalan –
Már nem velem történik, hanem csak általam.

Égeraracsa, 2004. október 31.

tnorfgedih sorataviZy
Ytnordár ah ,ráv takos men
aluger it%arap

„Zivataros hidegfront
nem sokat vár, ha rádront”
paraszti regula

ótjahőhleF

Felhőhajtó

,getegref a ,mosavoL

Lovasom, a fergeteg,

xgereket loh ,ajdut iq

ki tudja, hol tekereg?

,getegner ,moglod dakA
.tekevret djam wetí%éq
,wetegreq tekőhlef "aN

Akad dolgom, rengeteg,
készítek majd terveket.
Nagy felhőket kergetek,

:wegetter lótta wa' sé

és csak attól rettegek:

,tezekre% a dnom tödő~

Csődöt mond a szerkezet,

xdekergem ah"oh %el im s
,tegetnem abáihdniM
.weletreq abáih sé
,tegele wotahtagllaH
xwetehdzeq abjú nát "av

nabávah ré!eq jú .711 ,a'araregÉ

s mi lesz hogyha megreked?
Mindhiába menteget,
és hiába kertelek.
Hallgathatok eleget,
vagy tán újba kezdhetek?

Égeraracsa, 2000. augusztus 1.

X"á ttetev ,gáliv !ége% ,jeHy
Y ?"áv er!éf ,lé nebtétös iq?
akódnom ipén

„Hej, szegény világ, vetett ágy!
′ki sötétben él, fényre vágy′ ”
népi mondóka

…evdekerekleF

:e%%em ,e%%em né we"emlE
.ertelekpan lórtagu!pan
, _ Xwotár wéjlluh _ t!éf a mozoH
.wotá za gof nebtétös trem
ará!ozib lőtétlekpaN
.arátgu!pan mezekrégem

nabávah ré!eq jú .11711 ,a'araregÉ

Felkerekedve…

Elmegyek én messze, messze:
napnyugatról napkeletre.
Hozom a fényt – hulljék rátok! – ,
mert sötétben fog az átok.
Napkeltétől bizonyára
megérkezem napnyugtára.

Égeraracsa, 2002. augusztus 4.

,we"em ,már neb"löv a ,nnel jráVy
;delev mazzoklálat tto "oh
:wo "an men ,si meséq ah sÉ
YXwo"av notú rám ,jdógga en
wirneH gniQ

„Várj lenn, a völgyben rám, megyek,
hogy ott találkozzam veled;
És ha késem is, nem nagy ok:
ne aggódj, már úton vagyok!”
King Henrik

avdoksá!!iF

,melle% séveq s ,!émese órpa woS
,wet%ev ebdöq levődi we+emA
.nemetelé %ége gigév tlunoV

nabávah a!adlöf .123711 ,sorávcnereF

Finnyáskodva

Sok apró esemény, s kevés szellem,
Amelyek idővel ködbe vesztek,
Vonult végig egész életemen.

Ferencváros, 2016. szeptember 28.

„Itt várok s tűnődöm
Oh hazám! Jövődön”
Arany

mödőnűt s woráv ttIy
YnödővöJ Xmázah hO
!arA

x bbégnöˇ

,téjdlöf mázah a metere°
.bbégnö" a ő "oh ,modut trem

nabávah molá .1233334555567 ,tsepsiQ

Gyöngébb ?

Szeretem a hazám földjét,
mert tudom, hogy ő a gyöngébb.

Kispest, 1996. december 31.

"oh ,lo%aláv lükléna ika ,naV
énetrégem tsédréq ttetlef a

Van, aki anélkül válaszol, hogy
a feltett kérdést megértené

X …mándut aH

;tlúm a trésíq ékkörö-nökkörÖ
xtluro% méleb ah ,elev we"et tiM

nabávah őtevgam .1711 ,a'araregÉ

Ha tudnám… !

Örökkön-örökké kísért a múlt;
Mit tegyek vele, ha belém szorult?

Égeraracsa, 2001. október 25.

,gásabotso arokka neppé gések%üb ttozlút Ay
Ygássotazála segelselef a tnim
návtsI etekeF

...x wotagllaH

,inatrat má% ,intagllaH
.ikalav :wetehel "Í

„A túlzott büszkeség éppen akkora ostobaság,
mint a felesleges alázatosság”
Fekete István

Hallgatok ?...

Hallgatni, szám tartani,
Így lehetek: valaki.

s wotagllah re%"e ah sÉ

És ha egyszer hallgatok s

,iq ahos rám moti! meN

Nem nyitom már soha ki,

Xwo"av né men za rokkA

Akkor az nem én vagyok!

nabávah őtevgam .233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1995. október 31.

memleléf ,mamladjáf ,mömörÖ
xneppékótlém iq izejef im

mosázmálluh italugnaH

Örömöm, fájdalmam, félelmem
mi fejezi ki méltóképpen?

Hangulati hullámzásom

:lüklén sétökgem dará mekenÉ
Xintatumgem tamagam méntere°
,lügév merésíq laccnát tamolaD
.ilebrét mocnát , -ődi ménez A

Énekem árad megkötés nélkül:
Szeretném magamat megmutatni!
Dalomat tánccal kísérem végül,
A zeném idő- , táncom térbeli.

,meltémsigem nebközöq őlne"E
.nöj na"oha ,motíro% ebgés"E
,nebődi za dner :séltémsi za zE
.nődi ónahus a ze ladaiD

Egyenlő közökben megismétlem,
Egységbe szorítom, ahogyan jön.
Ez az ismétlés: rend az időben,
Diadal ez a suhanó időn.

nabávah ré!eq jú .1111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2004. augusztus 25.

,na+o ótjahergévtelétí "Ey
:tlétíle ttozíbár a tnim
Yinzúhlef ű!öq negi
+oráQ "aN

nav "í wa' rám ze ,abáiH

,motahjúb men le ávohes lőle magaM
.moko ’nin zehmeleléf ővél menneb a s

nabávah terégí .112711 ,tsepsiQ

„Egy ítéletvégrehajtó olyan,
mint a rábízott elítélt:
igen könnyű felhúzni”
Nagy Károly

Hiába, ez már csak így van

Magam elől sehová el nem bújhatom,
s a bennem lévő félelemhez nincs okom.

Kispest, 2007. május 31.

,we!évröt irebme sé -ite%émret dner A
wámrof isálunávli!gem sé wa"rát
eletéter+eh sé asátrat nebtelet%it

esédréq sálláázzoH

xmejdzeq si ?"oH xmejdzeq si loH
nesegel!ét rám anlov óJ
_ mevret a ze _ ne%érem "aN

A rend természeti- és emberi törvények ,
tárgyak és megnyilvánulási formák
tiszteletben tartása és helyretétele

Hozzáállás kérdése

Hol is kezdjem? Hogy' is kezdjem?
Jó volna már ténylegesen
Nagy merészen – ez a tervem –

Xnebmetelé inkar tedneR

Rendet rakni életemben!

nabávah getegref .11113711 ,tsepsiQ

Kispest, 2014. január 6.

„Idő, idő, tavaszidő,

,ődi%avat ,ődi ,ődIy

Kibe nyílik mindön mező;

;őzem nödnim wilí! ebiQ
,wanzotalli wogáriv A

A virágok illatoznak,

.wanjot aráf waradam A

A madarak fára tojnak.

,ajráp nav wanrádam nödniM

Mindön madárnak van párja,

Yavrá zagi ,'nin möken wa~

Csak neköm nincs, igaz árva”

ladpén

népdal

X motanáb a "an ed ,úH

Hú, de nagy a bánatom !

mettetlü togáriV

Virágot ültettem

,arámlahrís má!a

anyám sírhalmára,

wangáriv a wannA

Annak a virágnak

.ará% a ttörötle

eltörött a szára.

,ará% a ttörötlE

Eltörött a szára,

;gelgév si me!émer

reményem is végleg;

ajab ,ajúb a woS

Sok a búja, baja

.wen!égel !ége% a

a szegény legénynek.

t!égel !ége% a treM

Mert a szegény legényt

;azzúh si gá za gém

még az ág is húzza;

,at"ahle ajábaB

Babája elhagyta,

xarjú nojlálat loh

hol találjon újra?

togáliv a trézE

Ezért a világot

,i%ev si abáka!

nyakába is veszi,

eklel tlá%uke%%Ö

Összekuszált lelke

.ilet lattanábúb

búbánattal teli.

1

nesevreseq ré "Í

Így ér keservesen

;arsázagále za

az elágazásra;

,nejnem errem ,ávoH

Hová, merre menjen,

.ajráv mes iknes ?%ih

hisz' senki sem várja.

wejnem ddah ,wejnem ddaH

Hadd menjek, hadd menjek

,iq abgáliv"an a

a nagyvilágba ki,

,tdaram ima ,wannA

Annak, ami maradt,

Xinatídrof tatáh

hátat fordítani!

,erpél ,metnem erpéL

Lépre mentem, lépre,

;metlüreq arkoruh

hurokra kerültem;

ttel űreseq ed ,jaJ

Jaj, de keserű lett

.meklel a atóza

azóta a lelkem.
Eltűnt már a tanyám

má!at a rám tnűtlE
;ajáfrotás ek%üb

büszke sátorfája;

,mábab a nöj ah"oH

Hogyha jön a babám,
hűlt helyem találja.

.ajlálat me+eh tlűh
,le%%é lef meré meN

Nem érem fel ésszel,

,megne le tto"ah ?"oh

hogy' hagyott el engem,

:monávíq tza sigéM

Mégis azt kívánom:

XnetsI za gem ajdlá

áldja meg az Isten!

bávah ótnobgéj .111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2003. február 3.

2

,aglo% wa' sumtir Ay
Xaglod a taláglo°
,aktit +o sézre%srev a zE
Yaktir ,andut ika te+eM
i!á’aB

„A ritmus csak szolga,
Szolgálat a dolga!
Ez a versszerzés oly titka,
Melyet aki tudna, ritka”
Batsányi

sédréQ

Kérdés

si srev teheL

Lehet vers is

x!émetlöq e

e költemény?

nálatlá"E
xné mettötlöq

nabávah molá .111233334555567 ,tsepsiQ

Egyáltalán
költöttem én?

Kispest, 1998. december 3.

wangásólavlüde"e zAy
Yaké!rá za ú%%oh
i!odráG

„Az egyedülvalóságnak
hosszú az árnyéka”
Gárdonyi

őgreseQ

má!a es ,mápa eS
,nogáliv a neze
bmogek/ip tnim ,wogóL
.nolá%anréc ú%%oh
,ejimmes 'nis wannA
;we%evle djam tika
,tüs pan a erremA
.we"em arra elev
láni' si tákiltnáP
,lóbgásgodlob a rÚ
teví% őtere% téQ
.lótágam zűfe%%ö
tnetsiój a medréQ
, ?ebgé sagam a ,nnef
távrá za ,gem ajdnoM
xertél atzoh wenim

nabávah getegref .11711 ,tsepsiQ

Kesergő

Se apám, se anyám
ezen a világon,
Lógok, mint pitykegomb
hosszú cérnaszálon.
Annak sincs semmije,
akit majd elveszek;
Amerre a nap süt,
vele arra megyek.
Pántlikát is csinál
Úr a boldogságból,
Két szerető szívet
összefűz magától.
Kérdem a jóistent
fenn, a magas égbe' ,
Mondja meg, az árvát
minek hozta létre?

Kispest, 2002. január 7.

,takava% a isereq narka" naso!ozib s…y
Ytiatalodnog essehzejefiq "oh
gnilpiQ .R

esételü% miesézejefiQ

talodnog a lóbmá!opoQ
:iq röt ne!!ök"e men
lleq erőle nebmejef A
.inzúh tza abmá% a

nabávah getegref .2711 ,tsepsiQ

„…s bizonyosan gyakran keresi a szavakat,
hogy kifejezhesse gondolatait”
R. Kipling

Kifejezéseim születése

Koponyámból a gondolat
nem egykönnyen tör ki:
A fejemben előre kell
a számba azt húzni.

Kispest, 2005. január 11.

,azzúh ,ajnov za tsátokla zA
a=úm a gem tlokó' men tiq?

Az alkotást az vonja, húzza,
′kit nem csókolt meg a múzsa

sállavtih iőtlöQ

Költői hitvallás

,géstehet a lusot%agam lattazála +éM

Mély alázattal magasztosul a tehetség,

.gobol mettöröq ekentévö% neletgév A

A végtelen szövétneke köröttem lobog.

,tárki% a le mopol lőbéklel őtmereT A

A Teremtő lelkéből lopom el a szikrát,

.wotokla si magam nabzál inetsi za sÉ

És az isteni lázban magam is alkotok.

nabávah ré!eq jú .111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2003. augusztus 6.

wizotrat men sázodomlá zAy
Yabárátzök%e sélükenem a
irneH no%ireH

„Az álmodozás nem tartozik
a menekülés eszköztárába”
Harryson Henri

nabságrofröQ

,né mettöj lünelteléV
.né%e sroS a matrájlúT
,nevele tlúM a menneB
.nebmeklel a wélme tniM

Körforgásban

Véletlenül jöttem én,
Túljártam a Sors eszén.
Bennem a Múlt eleven,
Mint emlék a lelkemben.

,mia"áv a nebmeví°
nia!rá% meletjes a S
_ welé loha _ ebneletgév A
.weréta%%iv notú divöR

Szívemben a vágyaim,
S a sejtelem szárnyain
A végtelenbe – ahol élek –
Rövid úton visszatérek.

nabávah getegref .23711 ,tsepsiQ

Kispest, 2015. január 10.

Őrizd a fényt nagyon,
nehogy kilobbanjon!

,no"an t!éf a dzirŐ
Xnojnabboliq "ohen

matláv ávódazáL

Lázadóvá váltam

,ta"á za aj"ahle rebme őleq nároQ
.taráv arágam iq? ,za wé%u%molá wa'
xson%ah a wnüken iM
xsonjas a tahzotláV
,inzere% tátón jú tréknuléc e-teheL
xinreveh netde!re ,neltét anlov bboj "av

Korán kelő ember elhagyja az ágyat,
csak álomszuszék az, 'ki magára várat.
Mi nekünk a hasznos?
Változhat a sajnos?
Lehet-e célunkért új nótát szerezni,
vagy jobb volna tétlen, ernyedten heverni?

,indok%apakeleb abgnah zagi teheL
xinduzah t+ámoh wéq tte+eh gásólav "av
xój a im ,ajdut iQ
xólav im sé rokiM
,inrátiq tupaq a wankolad jú teheL
xinráv nogatamlá s inlumáb nábmab "av

Lehet igaz hangba belekapaszkodni,
vagy valóság helyett kék homályt hazudni?
Ki tudja, mi a jó?
Mikor és mi való?
Lehet új daloknak a kaput kitárni,
vagy bambán bámulni s álmatagon várni?

,géspé% a tláv áttloh ,gár teremsiikleL
.géstév a dnog ahup ,tú zagi za !émeq
xmegéskü% nav eriQ
xmegésűh nav zehiM
,we"ejgnah gém wanráv :tlüsejlet wotit tne°
.welekené ppéksám ,matláv ávódazál

nabávah a!adlöf .11233334555567 ,a'araregÉ

Lelkiismeret rág, holttá vált a szépség,
kemény az igaz út, puha gond a vétség.
Kire van szükségem?
Mihez van hűségem?
Szent titok teljesült: várnak még hangjegyek,
lázadóvá váltam, másképp énekelek.

Égeraracsa, 1997. szeptember 1.

a wandokláló tto gidep womlá egreq Ay
wótja tráz a wanlupalgem ,nokokraszáh
Ylánsálí!lével a wanzótagllah ,ttögöm
ódoB nálepraQ

ó+kébkeléL

,metelé za tehel rokka wa' neltemletrÉ

„A kerge álmok pedig ott ólálkodnak a
házsarkokon, meglapulnak a zárt ajtók
mögött, hallgatóznak a levélnyílásnál”
Carpelan Bodó

Lélekbéklyó

Értelmetlen csak akkor lehet az életem,

.meleléf a wiláv ággásólav rokima

amikor valósággá válik a félelem.

nabávah ré!eq jú .1711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2001. augusztus 21.

i%et tza men ifréf izagi zAy
Ylleq tima menah ,entere% tima
retemeD veji=duroQ

„Az igazi férfi nem azt teszi
amit szeretne, hanem amit kell"
Korudzsiev Demeter

me%eteL
,nav nezemel metelé zA
,nezemel
,nezemel
.nezemel pégótímá°
,djam me%eteb ,segéskü% aH
,me%eteb
,me%eteb
.me%eteb tőzektevöq A
,nav neze men rokkere" A
,neze men
,neze men
.neze men ,ttala ibböT
,djam me%etle tnékttőnlef eD
,me%etle
,me%etle
.me%etle sé moloráT

Leteszem

Az életem lemezen van,
lemezen,
lemezen,
Számítógép lemezen.
Ha szükséges, beteszem majd,
beteszem,
beteszem,
A következőt beteszem.
A gyerekkor nem ezen van,
nem ezen,
nem ezen,
Többi alatt, nem ezen.
De felnőttként elteszem majd,
elteszem,
elteszem,
Tárolom és elteszem.

,nav neletre% mettölüröQ
,neletre%
,neletre%
.neletre% na+o nedniM

Körülöttem szertelen van,
szertelen,
szertelen,
Minden olyan szertelen.

,djam mezre%gem temetih A
,mezre%gem
,mezre%gem
.mezre%gem "oh ,tza moduT

A hitemet megszerzem majd,
megszerzem,
megszerzem,
Tudom azt, hogy megszerzem.

,nav neletzem mogászagI
,neletzem
.neletzem
.neletzem leggéssejleT

Igazságom meztelen van,
meztelen,
meztelen.
Teljességgel meztelen.

,djam me%etel tamosáduT
,me%etel
,me%etel
.me%etel wanmázah A

Tudásomat leteszem majd,
leteszem,
leteszem,
A hazámnak leteszem.

nabávah a!adlöf .11233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1997. szeptember 20.

Yeklel pén ra”am a vle! ra”am Ay
+oráQ sövtÖ

neltetehtré gém aM

:nav mevle! téq ,mezrÉ
,gö/öl nabmá% wi"E
.nabma"a za wisáM

nabávah terégí .23711 ,cnirőltne%tseP

„A magyar nyelv a magyar nép lelke”
Eötvös Károly

Ma még érthetetlen

Érzem, két nyelvem van:
Egyik számban lötyög,
Másik az agyamban.

Pestszentlőrinc, 2015. május 30.

,léf a/uq ,léf bEy
Ylé mapan ,mapi za gím
ladpén

„Eb fél, kutya fél,
míg az ipam, napam él”
népdal

wo"av ra"aM

mápapé°
,náq rátat
mápakü
,náp le"nel
mápadéd
,náb távroh
mápa"an
.má ni%ur

Szépapám
tatár kán,
ükapám
lengyel pán,
dédapám
horvát bán,
nagyapám
ruszin ám.

má!apé°
,nálataq
má!akü
,nálat nuq
má!adéd
,nád a tlov
má!a"an
.!ál +eké%

Szépanyám
katalán,
ükanyám
kun talán,
dédanyám
volt a dán,
nagyanyám
székely lány.

mápa mÁ
má!a sé
lura"am
.mázzoh tló%

Ám apám
és anyám
magyarul
szólt hozzám.

nabávah ótnobgéj .11711 ,tsepsiQ

ejdnerros afdála’ A
né
.1
wőlü% .11
wőlü%”an .111
wőlü%déd .1111
wőlü%kü .2
wőlü%pé% .12
wőlü%ső .112

Magyar vagyok

Kispest, 2002. február 1.

A családfa sorrendje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

én
szülők
nagyszülők
dédszülők
ükszülők
szépszülők
ősszülők

,tehdevétgem asádoksoko sé emle zAy
Yesahos sézré za ed
ie!eseB

zeré ppéksáM

,lé ah ,tnednim tál iknedniM
;lénőtlöq a lübnölüq men

„Az elme és okoskodása megtévedhet,
de az érzés sohase”
Bessenyei

Másképp érez

Mindenki lát mindent, ha él,
nem különbül a költőnél;

,sepéq mesgém inadnomlE

Elmondani mégsem képes,

.zeré ppéksám őtlöq a trem

mert a költő másképp érez.

nabávah ré!eq jú .711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2000. augusztus 17.

,wi%kele' tnire% gászagi za ikAy
Ytrat élef gássogáliv a
óeL jot%loT

„Aki az igazság szerint cselekszik,
a világosság felé tart”
Tolsztoj Leó

…mesereq géM

Még keresem…

tte%evle imalaV

Valami elveszett

,motál _ lóbgáliv e
timalav a tze sÉ
Xmonlálat lleq gem gém

nabávah őtevgam .1711 ,a'araregÉ

e világból – látom,
És ezt a valamit
még meg kell találnom!

Égeraracsa, 2001. október 10.

tnim ,nednim tdaram ttIy
Ydáv amén i!!agem
airónoH i%erT

„Itt maradt minden, mint
megannyi néma vád”
Tracy Honória

nednim ttetjesgeM

,wo za sé tazoko :imráb nallilE
;wetezén sé sátah ,taz!ári wos-wos
,welevdeq si tim "oh ,modut mes tsom géM
.wodut rám lőrima ,mes tza lügév tőS

nabávah sádlá .11113711 ,a'araregÉ

Megsejtett minden

Elillan bármi: okozat és az ok,
sok-sok irányzat, hatás és nézetek;
Még most sem tudom, hogy mit is kedvelek,
Sőt végül azt sem, amiről már tudok.

Égeraracsa, 2014. július 11.

lánof "an ráp sé lá% siq rezE
laggáliv a lezze e%%ö töq

Ezer kis szál és pár nagy fonál
köt össze ezzel a világgal

%lálatgeM

,neblét a wo"av ttO
,nebézektno' segej
,nebéví% rádamsiq
.tíro% "af te+ema

Megtalálsz

Ott vagyok a télben,
jeges csontkezében,
kismadár szívében,
amelyet fagy szorít.

,nab%avat wo"av ttO
,nabtadará ógúz
,nabkomri% tto"afle
.tírob rop teke+em?

Ott vagyok tavaszban,
zúgó áradatban,
elfagyott szirmokban,
'melyeket por borít.

,nabrá! a wo"av ttO
,nabsánalliv a%aq
,nabó%gnarah itse
.wi%é!ele +ema

Ott vagyok a nyárban,
kasza villanásban,
esti harangszóban,
amely elenyészik.

,neb%ő za wo"av ttO
,nebkőtemet sedne'
,neblévelaf ólluh
.wizekélme már +em?

Ott vagyok az őszben,
csendes temetőkben,
hulló falevélben,
'mely rám emlékezik.

nabávah te%é!e .1233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1996. november 6.

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.

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.

;le nejnem ,raka innem ikAy
YXlleq in"ah ,innem dut si le ah s
őzre% nelteremsI

X lleq innem ,inneM

nebi+ém wődre ,workoB
.nehip men da!rá% !i'iq
:bbála loh? ,%lüper nnef loH?
Xbbávot lleq innem _ innem

„Aki menni akar, menjen el;
s ha el is tud menni, hagyni kell!”
Ismeretlen szerző

Menni, menni kell !

Bokrok, erdők mélyiben
kicsiny szárnyad nem pihen.
'Hol fenn repülsz, 'hol alább:
menni – menni kell tovább!

,tú za %iv nomlah ,nálki°
.tuf ebneletgév a +em?
: YXbbálagel léntehnehiPy
Xbbávot lleq innem _ innem

Sziklán, halmon visz az út,
'mely a végtelenbe fut.
„Pihenhetnél legalább!” :
menni – menni kell tovább!

,!rá% a %iv lappan-lejjÉ
.!áha ,dnim daramle "í
:bbádo za gém nav lováT
Xbbávot lleq innem _ innem

Éjjel-nappal visz a szárny,
így elmarad mind, ahány.
Távol van még az odább:
menni – menni kell tovább!

,zál a tnim ,na+o "áv A
.zálobaz men sé lo%jah
:bbáknigel ze dnog ózníQ
Xbbávot lleq innem _ innem

A vágy olyan, mint a láz,
hajszol és nem zaboláz.
Kínzó gond ez leginkább:
menni – menni kell tovább!

,tser men trem ,zödlü not+oF
.tset a "í neltetehet
: ?bá' a ,"an sétrésíq A
Xbbávot lleq innem _ innem

Folyton üldöz, mert nem rest,
tehetetlen így a test.
A kísértés nagy, a csáb' :
menni – menni kell tovább!

tnék+egnet ógrof nebröQ
xt!éf a gem dolálat "oh
:báb tnim ,%ráj neb+eh wa' treM
Xbbávot lleq innem _ innem

Körben forgó tengelyként
hogy találod meg a fényt?
Mert csak helyben jársz, mint báb:
menni – menni kell tovább!

gno+ob wa' meklel ttözŰ
.dnolob tnim ,lunalatgu!
:bbávotét rám bál a ráB
Xbbávot "em _ ré mes abléc

nabávah ré!eq jú .1111233334555567 ,a'araregÉ

Űzött lelkem csak bolyong
nyugtalanul, mint bolond.
Bár a láb már tétovább:
célba sem ér – megy tovább!

Égeraracsa, 1999, augusztus 12.

„′Mikor tavasz lángolva hív,
′Mikor hullám pezseg újra”
Meyer Konrád Ferdinánd

,víh avlognál %avat rokiM?y
Yarjú ge=ep málluh rokiM?
dnánidreF dárnoQ rejeM

ségnereM

xmagam nabboj méntehzerÉ
,nabsoráv a daknal mekleL
,monu neűre%"e wa' "av
.mondaram lleq ne+eh "e ah

nabávah netsipan .1111711 ,a'araregÉ

Merengés

Érezhetném jobban magam?
Lelkem lankad a városban,
vagy csak egyszerűen unom,
ha egy helyen kell maradnom.

Égeraracsa, 2004. június 9.

:őtehze"ejgem ne!!öQ
ődnese rebme nednim

Könnyen megjegyezhető:
minden ember esendő

x na!áhén wa' tréiM

,ódale * wo"av őveV
.ógottus lleq ah s ,sognah
,ódalef * wo"av ttezmíC
.ó% a réf men wnünneb ah
,őtezev sé sogolaˇ
.őderem argáliv a
,őtezif s ,dótu * dőlE
.ővevt%ér nebtelé za
,!alagoj sé tlusoráQ
.nagodlob légedlé iq?
,nalatnoh * ráglopmallÁ
.magamój Ł wo"av né dnim
wava% sé wognar ,wemíC
.wasotnof nebknütlé wa'
_ wandaka má _ na!áhéN
.wanatrat si wenrebme

nabávah getegref .112711 ,tsepsiQ

Miért csak néhányan ?

Vevő vagyok ― eladó,
hangos, s ha kell suttogó.
Címzett vagyok ― feladó,
ha bennünk nem fér a szó.
Gyalogos és vezető,
a világra meredő.
Előd ― utód, s fizető,
az életben résztvevő.
Károsult és jogalany,
'ki éldegél boldogan.
Állampolgár ― hontalan,
mind én vagyok → jómagam.
Címek, rangok és szavak
csak éltünkben fontosak.
Néhányan – ám akadnak –
embernek is tartanak.

Kispest, 2007. január 7.

men ah ,wnénnel wesődi i!!em nojaVy
Yxwnu"av wesevé !áh "oh ,wnándut
=dieP .S

matlov rokiM

.navtah lezöq wo"av tsoM
,lataif matlov rokiM?
_ ttőleze levvé wos-wos _
.ladaid a tlov mé!e

nabávah molá .1233334555567 ,tsepsiQ

„Vajon mennyi idősek lennénk, ha nem
tudnánk, hogy hány évesek vagyunk?”
S. Paige

Mikor voltam

Most vagyok közel hatvan.
'Mikor voltam fiatal,
– sok-sok évvel ezelőtt –
enyém volt a diadal.

Kispest, 1996. december 13.

tim ,sesivöt !évsö nednim aHy
Yle wnuludni neki+em tímá%
drággáH .R .H

„Ha minden ösvény tövises, mit
számít melyiken indulunk el”
H. R. Haggard

gidnim * nedniM

,e!éf a+káf tnim ,meklel A
,lo/áf a rám tlluhel lőr+eM?
:ekpel tjúbiq lóbóbug tniM
.lognál er"e evlöködnüT
,mé!e za wa' tehel crep A
,gelres wiröt ,trob a mo%I
,!émer ,sádut ,wotá ,sádlÁ
.wenrev lemme% ,wanlat%agiV
,tásádajras %avat mezrÉ
,nebmiere rá! a wizzI
,lét sogarah ,%ő !ekémreT
.menneb navgem gidnim _ nedniM
*
,tézüt telé za matlotsóQ
,tága% lálah a metzerÉ
,téhüd géspé% igé mattáL
.táva% welél a mattagllaH
,ásságottus meségröd!!eM
,tlupmot éddne' ságottus A
,ár tráv meklel nebdne' a sÉ
.tludóbeleb ,tlusattigeM

Minden ― mindig

A lelkem, mint fáklya fénye,
'Melyről lehullt már a fátyol,
Mint gubóból kibújt lepke:
Tündökölve egyre lángol.
A perc lehet csak az enyém,
Iszom a bort, törik serleg,
Áldás, átok, tudás, remény,
Vigasztalnak, szemmel vernek.
Érzem tavasz sarjadását,
Izzik a nyár ereimben,
Termékeny ősz, haragos tél,
Minden – mindig megvan bennem.
—
Kóstoltam az élet tüzét,
Éreztem a halál szagát,
Láttam égi szépség dühét,
Hallgattam a lélek szavát.
Mennydörgésem suttogássá,
A suttogás csenddé tompult,
És a csendben lelkem várt rá,
Megittasult, belebódult.

,zöhmörö za lezöq matllÁ
,metdeääüsle abtanáb djaM
gászagi za si lügév eD
.menneb tlovgem gidnim ,nedniM

Álltam közel az örömhöz,
Majd bánatba elsüllyedtem,
De végül is az igazság
Minden, mindig megvolt bennem.

nabávah te%é!e .1233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1996. november 29.

wnuzoh men tima ,sádut a za ré tiMy
Yxebő'löb a lakknugam tnétsüt
robiT aktobo°

asárrof molá nedniM

,innel ttőnlef woraka meN
Xódazál wajdaram ddah
,temletré za mesereq meN
xój erim gászagi ,dner
,wujázzoh 'nis mözöq immeS
;talugnah metelé za
,me%ér a gásnalat!oziB
.tatu za mesereq men s

„Mit ér az a tudás, amit nem hozunk
tüstént magunkkal a bölcsőbe?”
Szobotka Tibor

Minden álom forrása

Nem akarok felnőtt lenni,
hadd maradjak lázadó!
Nem keresem az értelmet,
rend, igazság mire jó?
Semmi közöm sincs hozzájuk,
az életem hangulat;
Bizonytalanság a részem,
s nem keresem az utat.

,metél a "í nalat!átléM
;mogoj 'nin inréknomá%
,innel bbátub wéntere% "Ú
.nokoglod indőnűt men

Méltánytalan így a létem,
számonkérni nincs jogom;
Úgy szeretnék butább lenni,
nem tűnődni dolgokon.

,tezevazah gidnim tú zA
;nalatléc men intevöq
melező" sé tazála zA
.nagodlob djam résíkle

Az út mindig hazavezet,
követni nem céltalan;
Az alázat és győzelem
elkísér majd boldogan.

nabávah molá .1111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2004. december 20.

wantatzotláv men wazáhagi' A
nokár ttözötlöq wüjéleb a

A csigaházak nem változtatnak
a beléjük költözött rákon

témagam a modnoM

mogável "ohA
,wancnol a tiagá
tájtú mollá "ú
.wancnobol ődejret
eb wolodóh meN
,wancnob eléfnednim
wenezzén en sé
Xwancnonat temegne
,djam re%"e ,teheL
,wancnoq wentevado
ój we%el men trem
.wancnoloq tnékcnölüq

nabávah te%é!e .1233334555567 ,a'araregÉ

Mondom a magamét

Ahogy levágom
ágait a loncnak,
úgy állom útját
terjedő loboncnak.
Nem hódolok be
mindenféle boncnak,
és ne nézzenek
engemet tanoncnak!
Lehet, egyszer majd,
odavetnek koncnak,
mert nem leszek jó
különcként koloncnak.

Égeraracsa, 1996. november 9.

Yneb!!em a wátba%gem erőle taknusroSy
op-jaT iL

mővöj a nabmatlúM

„Sorsunkat előre megszabták a mennyben”
Li Taj-po

Múltamban a jövőm

,magam mattagnir nökőhlef siq ,idnuD
.tnala temielü% metzén tnékkeléL
,mettel wuif a ,wujázzoh mettöjeL
.metelé idlöf a ttödődzeq lezzE
:rátah a gem tlet lammosátagébÓ
.rá/ebtlaf%a ,ttetelü% rá/ebtlaf%A

Dundi, kis felhőkön ringattam magam,
Lélekként néztem szüleimet alant.
Lejöttem hozzájuk, a fiuk lettem,
Ezzel kezdődött a földi életem.
Óbégatásommal telt meg a határ:
Aszfaltbetyár született, aszfaltbetyár.

,netseP gem si náduB matkal élefkoS
.metderepe' nassal tnékgnáhus újfI
:ta%%or a sé tój armagam metde%leF
.takólavindut ?lüklén sátagoláV
,ráj gárdandivör gém nabroq a nebbE
.rá/ebtlaf%a silzú' má ,rá/ebtlaf%A

Sokfelé laktam Budán is meg Pesten,
Ifjú suhángként lassan cseperedtem.
Felszedtem magamra jót és a rosszat:
Válogatás nélkül' tudnivalókat.
Ebben a korban még rövidnadrág jár,
Aszfaltbetyár, ám csúzlis aszfaltbetyár.

,teke"eh iadub matráj nabmagaM
.ttetehel loha ,tnetsI metsereq ttO
,takos sé nűrűs tádbal a mettegreQ
.tako!ál a sé tavolsörös metzéN
,ráv im _ evőnlef _ matdut men gém rokkA
.rá/ebtlaf%a tlüdres rám ,rá/ebtlaf%A

Magamban jártam budai hegyeket,
Ott kerestem Istent, ahol lehetett.
Kergettem a labdát sűrűn és sokat,
Néztem söröslovat és a lányokat.
Akkor még nem tudtam – felnőve – mi vár,
Aszfaltbetyár, már serdült aszfaltbetyár.

,wetmöt ,tábil a tnim ,lakko!ámoduT
.welél ikemre" a tdaram menneb mÁ
,argáliv a si tsom wezén avzokládo~
X…ahtáh :melémer s ,tognál a mözrőgeM
,ráz tset a ebődi ,wörö meklel A
.rá/ebtlaf%a ttőnlef ed ,rá/ebtlaf%A

Tudományokkal, mint a libát, tömtek,
Ám bennem maradt a gyermeki lélek.
Csodálkozva nézek most is a világra,
Megőrzöm a lángot, s remélem: hátha…!
A lelkem örök, időbe a test zár,
Aszfaltbetyár, de felnőtt aszfaltbetyár.

:la"na "e résíkle gigév notú zA
.laggarah ttetettet lohroq sé tídzuB
,modut _ armomá% ólavinnet gém naV
.mo" a enneb wos ,meken treq a ze "aN
:rágus!éf "e tezev nanno evpéliQ
Xrá/ebtlaf%a itsep ,jjöj ,rá/ebtlaf%A _

Az úton végig elkísér egy angyal:
Buzdít és korhol tettetett haraggal.
Van még tennivaló számomra – tudom,
Nagy ez a kert nekem, sok benne a gyom.
Kilépve onnan vezet egy fénysugár:
– Aszfaltbetyár, jöjj, pesti aszfaltbetyár!

nabávah sádlá .1111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2004. július 29.

,lüdegeh !ágic a wa~y
Ylüde"e wotalum ah
akódnom ipén

„Csak a cigány hegedül,
ha mulatok egyedül”
népi mondóka

lavó%atóN

,atálam Xjahu' ,jahI
.atálas ,at%opáq men
,molat%a za úbál-%kI
.mo%i trob a ne+ema

Nótaszóval

Ihaj, csuhaj! maláta,
nem káposzta, saláta.
X-lábú az asztalom,
amelyen a bort iszom.

Xnasro" ed ,trob ,edi troB
.mastlole majmo% a "oh
,ebletih mo%i giddA
.ebt%ereq wezén men gím?

Bort ide, bort, de gyorsan!
hogy a szomjam eloltsam.
Addig iszom hitelbe,
'míg nem nézek keresztbe.

Xlevimmes mödőröt meN
.le "of men morob a gím?
,motalumiq tamagaM
Xmopan né za :pan a ze

Nem törődöm semmivel!
'míg a borom nem fogy el.
Magamat kimulatom,
ez a nap: az én napom!

nabávah te%é!e .1111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1999. november 12.

Ytogászagi za itere% rebme nedniMy
i!é’é°

„Minden ember szereti az igazságot”
Széchenyi

nav táadO

,mat%ám tréza tá noknálap A
.nav táado gászagi za trem

nabávah telekiq .11233334555567 ,tsepsiQ

Odaát van

A palánkon át azért másztam,
mert az igazság odaát van.

Kispest, 1997. március 26.

Ytaraka za géle nabkoglod "aNy
%uicreporP

„Nagy dolgokban elég az akarat”
Propertius

jahÓ

:mosovro za ne"el moráh őzektevöQ
Xmolagu! sé telé tlekésrém ,gásmádiv

nabávah molá .1711 ,tsepsiQ

Óhaj

Következő három legyen az orvosom:
vidámság, mérsékelt élet és nyugalom!

Kispest, 2001. december 19.

Az az igazi művész, aki
a lakásból otthont teremt

ika ,%évűm izagi za zA
tmeret tnohtto lóbsákal a

monohttO

Otthonom

xmeken nohtto za tnelej si tiM

Mit is jelent az otthon nekem?

,nebtétös a le wedevét men aH

Ha nem tévedek el a sötétben,

,né mezré lój tamagam loha

ahol magamat jól érzem én,

.né+eh agam a nav tto nednim s

s minden ott van a maga helyén.

nabávah terégí .711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2000. május 10.

Az igazság keresése költői küldetés

sétedlüq iőtlöq esésereq gászagi zA

pékcranÖ

,mörö meken gés!ekévet A

Önarckép

A tevékenység nekem öröm,

.mönötröb a gésneltét gím?

'míg tétlenség a börtönöm.

welé ttü"e lassátokla zA

Az alkotással együtt élek

.tegéskörö za avdatá
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átadva az örökséget.

Égeraracsa, 1996. november 2.

a wa' motopalláiklel Ay
ólupala névle gésűní%ólav
Ye!évggüf wesétjesgem
ik%ni’mov° .M

„A lelkiállapotom csak a
valószínűség elvén alapuló
megsejtések függvénye”
M. Słomczynsky

sálognacramnÖ
(eksőlev)

,rok"e djam %lüsejlet náT
,molá ú!rá%ú//ah ,et
.rokgerö za nöjle ah

Önmarcangolás
(velőske)

Tán teljesülsz majd egykor,
te, hattyúszárnyú álom,
ha eljön az öregkor.

,le%%é lef meré men géM

Még nem érem fel ésszel,

,molánjas sé mezré wa'

csak érzem és sajnálom,

.le lét%ev nábotso "oh

hogy ostobán vesztél el.

nabávah sádlá .1113711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2013. július 29.

,nemetél na"u ttetí!!öq men sámollav a zEy
Ytiasázotláv me+édeq azzára"amgem nálat ed
ailímE inorB

letévgnah se!évrötnÖ

„Ez a vallomás nem könnyített ugyan létemen,
de talán megmagyarázza kedélyem változásait”
Brontë Emília

Öntörvényes hangvétel

, _ melémer tza _ si ze %el sórú°
;azórp ttetetzötlö abkkarf meN
,ne+étse tnékgédnev tí%ef meN
.a=órdav séksüt ilé%tú leviM

Szúrós lesz ez is – azt remélem – ,
Nem frakkba öltöztetett próza;
Nem feszít vendégként estélyen,
Mivel útszéli tüskés vadrózsa.

,ari!!a men sé matlunat tza meN
;mat"áv eri!!ema sé erimA
,acirokuq a tnim ,si matgottaP
.nabrás a mesahos matdagar men S

Nem azt tanultam és nem annyira,
Amire és amennyire vágytam;
Pattogtam is, mint a kukorica,
S nem ragadtam sohasem a sárban.

:le messev "av ,arkurro za messöQ
;tetere% a %el sé tlov mekétpéL
,le!!égi sogoj tedner a mogáV
.ttetettet ima ,tnednim wolátu S
xlekkégi=árav wa' we"el gnah%%iV
;wo"an a tamallot wájgof ,mezrÉ
,lef ré talliané% zehmereke°
.wogalli' ózárki% netdelefnö S

nabávah getegref .1111711 ,tsepsiQ

Kössem az orrukra, vagy vessem el:
Léptékem volt és lesz a szeretet;
Vágom a rendet jogos igénnyel,
S utálok mindent, ami tettetett.
Visszhang legyek csak varázsigékkel?
Érzem, fogják tollamat a nagyok;
Szekeremhez szénaillat ér fel,
S önfeledten szikrázó csillagok.

Kispest, 2004. január 29.

Beleőszült hajam szála
az életbe egymagába

alá% majah tlü%őeleB
abágam"e ebtelé za

e'nere% Ł abórP

Próba → szerencse

artáh gém nav ed ,wilúm metelÉ

Életem múlik, de van még hátra

.ahtáh :melémer s ,inlábórp tajú

újat próbálni, s remélem: hátha.

nabávah te%é!e .1711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2001. november 17.

,%tere% takosám aH
si laddagamnö %réfgem

Ha másokat szeretsz,
megférsz önmagaddal is

mettel baR

.+ogof ,wo"av +ogoF
,abmab matlov rokkA

Rab lettem

Fogoly vagyok, fogoly.
Akkor voltam bamba,

mattarázeb rokim?

'mikor bezárattam

.abmagamnö magam

magam önmagamba.

nabávah ré!eq jú .1111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1999. augusztus 8.

arán%ah tláv men sádut Ay
Ywenpénzöq a
névT wáM

„A tudás nem vált hasznára
a köznépnek”
Mark Twain

naso'agaR

,wotalodnog wanllá% evgnöd mettölüröQ
.wo"av rípap"él trem ,már wandagar trézA

nabávah terégí .11711 ,a'araregÉ

Ragacsosan

Körülöttem döngve szállnak gondolatok,
Azért ragadnak rám, mert légypapír vagyok.

Égeraracsa, 2002. május 25.

„A teknősbéka hetekig, a lírai
költő ellenben egy egész életen
át él el agyvelő nélkül”
Nagy Lajos

iaríl a ,giketeh akébsőnket Ay
netelé %ége "e nebnelle őtlöq
Ylüklén őlev"a le lé tá
sojaL "aN

sézedevéR

Révedezés

le wetnűt ávoh ,wettel ávoH
xwotamrah tdavreh ablálah a
,jahós a tlahgem "oh ,me%ih meN
.wotagllah mes evlére' tosros

Hová lettek, hová tűntek el
a halálba hervadt harmatok?
Nem hiszem, hogy meghalt a sóhaj,
sorsot cserélve sem hallgatok.

aké!rá gésneltetehet A
,lattanáb ógnorob rakateb
,nebmeklel a gokoz sálta!aH
.lad a llá tnékrava tdakki% sé

A tehetetlenség árnyéka
betakar borongó bánattal,
Hanyatlás zokog a lelkemben,
és szikkadt avarként áll a dal.

,womlá za wenlü avlocnáleL
.wonatvét ,weltemet teketit
lesséteven úromo% ,se!!öQ
.wo"av ne+i :ergé za morí

Leláncolva ülnek az álmok,
titeket temetlek, tévtanok.
Könnyes, szomorú nevetéssel
írom az égre: ilyen vagyok.

nabávah sádlá .111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2003. július 29.

: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.

Minden úgy jó, ahogy′ van,
csakhogy szépen, sorjában

,nav ?"oha ,ój "ú nedniM
nabájros ,nepé% "ohka'

x lunalatsros "av lassroS

Sorssal vagy sorstalanul ?

,si +avat tlov vÉ
.%el za si nédI
,metré mesahoS
.ze nav si na"oH

Év volt tavaly is,
Idén is az lesz.
Sohasem értem,
Hogyan is van ez.

,si ój enneb naV
.%%or enneb dakA
,ttelsef evtévlE
.sorakat roksáM

Van benne jó is,
Akad benne rossz.
Elvétve feslett,
Máskor takaros.

indut e-teheL
xerőle timráB
,mándut ah ,nálaT
.előt mánzósroB

Lehet-e tudni
Bármit előre?
Talán, ha tudnám,
Borsóznám tőle.

,nav "oha ,ój "Í
Xmondagof lleq lE
levimráb ikráB
xnomosros tahtláV

nabávah terégí .2711 ,a'araregÉ

Így jó, ahogy van,
El kell fogadnom!
Bárki bármivel
Válthat sorsomon?

Égeraracsa, 2005. június 4.

,wénlov gáriv ah"oHy
,wénzotalli dekén
,wénlov ráguspan aH
,wéngo"ar dekén wa'
,wénlov +emre' ah"oH
,wénzedegrö' dekén
,wénlov rádamsiq aH
,wénlolad dekén wa'
,wénlov ek'ehém aH
,lügésele wénzoh tezém
,wénlov dnolob ah sÉ
Ylügéselef welénnevle
sévetpé% tucnuh

„Hogyha virág volnék,
néked illatoznék,
Ha napsugár volnék,
csak néked ragyognék,
Hogyha csermely volnék,
néked csörgedeznék,
Ha kismadár volnék,
csak néked dalolnék,
Ha méhecske volnék,
mézet hoznék eleségül,
És ha bolond volnék,
elvennélek feleségül”
huncut széptevés

ságrávóS

nebmeví% a!ohoT
,rév a tludólgem
tleq tsézré ógravaQ
.rédel a menneb

Sóvárgás

Tohonya szívemben
meglódult a vér,
Kavargó érzést kelt
bennem a ledér.

sézré ilebmolÁ
,lazzál ógrávós
,t!émer enneb ő% "áV
.lazáh le++ema

Álombeli érzés
sóvárgó lázzal,
Vágy sző benne reményt,
amellyel házal.

,rötö" lünelte"eQ
,ahos lukaf men
telé raduc a zE
.ahotsom ed ,pé%

Kegyetlenül gyötör,
nem fakul soha,
Ez a cudar élet
szép, de mostoha.

ajahó wenmekleL
:i!!e nabólav
,tehel ah ,wéntere°
Xinnel wangodlob

Lelkemnek óhaja
valóban ennyi:
Szeretnék, ha lehet,
boldognak lenni!

nabávah ré!eq jú .111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2003. augusztus 22.

i!tanallip gés!ekévet imletré zA
galótu za evsékgem ilü% aravaz
teteltö ój tdamát

Az értelmi tevékenység pillanatnyi
zavara szüli megkésve az utólag
támadt jó ötletet

ólavnávli! armomá°

Számomra nyilvánvaló

,mozára"am si abáiH

Hiába is magyarázom,

;tto matllá tréim négnel +o "oh
,lah tlüs a tnim ,mattagllah tréim S
xttoti!már ikalav rokim

nabávah őtevgam .1113711 ,"ehbávS

hogy oly lengén miért álltam ott;
S miért hallgattam, mint a sült hal,
mikor valaki rámnyitott?

Svábhegy, 2013. október 22.

,suki=um iknednim meNy
Ynav ere%gnah wenika
orraV %uicnereT

„Nem mindenki muzsikus,
akinek hangszere van”
Terentius Varro

…ló% nebbe°

,wötlöq ,worí timA
;moda abájá% sám
:ajdnom neppéksám trem
.molad a ló% nebbe%

nabávah te%é!e .711 ,tsepsiQ

Szebben szól…

Amit írok, költök,
más szájába adom;
mert másképpen mondja:
szebben szól a dalom.

Kispest, 2000. november 30.

Női arcon lehet-e szebb
szemrevaló, mint egy könnycsepp?

bbe% e-tehel nocra iőN
xppe'!!öq "e tnim ,ólaverme%

netrev lemme°

,telürö!öq :nebdeme% ppe'!!öq "E
;tezüt őgé ,t+édevne% za tloiq
,lé sé lálpát ppe'tamrah siq a tniM
.lénme%-regnet "e meken ré tebböt

nabávah telekiq .1711 ,tsepsiQ

Szemmel verten

Egy könnycsepp szemedben: könyörület,
kiolt az szenvedélyt, égő tüzet;
Mint a kis harmatcsepp táplál és él,
többet ér nekem egy tenger-szemnél.

Kispest, 2001. március 9.

;nebgésgeteb a nav mörö nelte"Ey

„Egyetlen öröm van a betegségben;

Yalór tehel inlé%eb "oh ,za

az, hogy beszélni lehet róla”

rátoL esuQ

Kusche Lotár

wedevne°

Szenvedek

:mosámo!rév wideklemE

Emelkedik vérnyomásom:

,moráv men ráb

bár nem várom,

:mesérevré za bbáropa°

Szaporább az érverésem:

.mezré si tze

ezt is érzem.

:mállipup a tlugátiq lóJ

Jól kitágult a pupillám:
kezdődik ám,

,má widődzeq
:we%el tdapás ,dará%iq má°

Szám kiszárad, sápadt leszek:

xwetehet tim

mit tehetek?

:mezeq a luro% eblökÖ

Ökölbe szorul a kezem:

xmelev %el im

mi lesz velem?

:lü%efgem momzisah A

A hasizmom megfeszül:

.lüde"e men

nem egyedül.

:lunalatgu! wogzom-wegzI

Izgek-mozgok nyugtalanul:

,lúd imalav

valami dúl,

:er"e mocra za luzrotlE

Eltorzul az arcom egyre:

.erkezí de%

szed ízekre.

:woládparah abánráp A

A párnába harapdálok:

,wo áer nav

van reá ok,

:tehel mesos tze inko%geM

Megszokni ezt sosem lehet:
jaj! ― szenvedek.

.wedevne% * Xjaj
:ségetter a nebzöq pélleF

Fellép közben a rettegés:

,séveq si men

nem is kevés,

:dakale-le metezgeléL

Lélegzetem el-elakad:

xtah ima ,nav

van, ami hat?

1

:wizrágusiq ,wizkatap !!öQ

Könny patakzik, kisugárzik:
fejtől-lábig,

,gibál-lőtjef
:modózokti% ,wele'édgö˘

Nyögdécselek, szitkozódom:

.nodóm imráb

bármi módon.

:mo! sé tetkül ,gojas ,llali˘

Nyilall, sajog, lüktet és nyom:

,mo"áv arsám

másra vágyom,

: Xwidózokof _ widózokoF

Fokozódik – fokozódik! :

xgiddem nojav

vajon meddig?
Verejték is van – jelentős:

:sőtnelej _ nav si wétjereV

nem vagyok hős!

Xsőh wo"av men
:wö'rög selé ,gé neseveH

Hevesen ég, éles görcsök:

.wögröp ,wogúr

rúgok, pörgök.

:nneb tti _ ne+ém _ weséq selÉ

Éles kések – mélyen – itt benn:

,nednim rám rú%

szúr már minden,

:ravaz ima ,imalav naV

Van valami, ami zavar:
a zűrzavar.

.ravazrűz a
:leregni wa' sádoksognaH

Hangoskodás csak ingerel:

xle lesiv iq

ki visel el?

:megne wa'men ,tniré si tsáM

Mást is érint, nemcsak engem:

xmenneb nav im

mi van bennem?

:amladorib %umalat A

A thalamusz birodalma:

,amlatah nav

van hatalma,

:modaerzöq tnáb im? lügéV

Végül 'mi bánt közreadom:

.moladjáf A

A fájdalom.

nabávah terégí .711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2000. május 5.

2

A divatos alkotások messziről jobban mutatnak.
Ha elég messze mentünk azoktól, rájövünk arra,
hogy nem érdemes visszamenni hozzájuk

.wantatum nabboj lőri%%em wosátokla sotavid A
,arra wnüvöjár ,lótkoza wnütnem e%%em géle aH
wujázzoh innema%%iv semedré men "oh

mozajmo°

,mozajmo% arjú gem arjÚ
.erőf-arka! si wanláníq

Szomjazom

Újra meg újra szomjazom,
kínálnak is nyakra-főre.

,mojab a zE xjú za ze aH

Ha ez az új? Ez a bajom,

Xelőleb weréq men rokka

akkor nem kérek belőle!

nabávah sádlá .11233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1997. július 23.

,widok%anap tréza wa' rebme bbötgel Ay
Ynav aglod ój ne+im ,ezzelpelle "oh
%ulupiS

ako mogásúromo°

,armakja za +osom nöj narka" sé ne!!öq rábaH
.argásúromo% a wiljah bbákni motalugnaH
,erimalav zénár nesemletjer ahén meme°

„A legtöbb ember csak azért panaszkodik,
hogy elleplezze, milyen jó dolga van”
Sipulusz

Szomorúságom oka

Habár könnyen és gyakran jön mosoly az ajkamra,
Hangulatom inkább hajlik a szomorúságra.
Szemem néha rejtelmesen ránéz valamire,

.etetniket rebme za tahtál men nasotnop tiM?

'Mit pontosan nem láthat az ember tekintete.

nagodlob "an tekesézedevér tlüremle zA

Az elmerült révedezéseket nagy boldogan

.mattotínodjalut wanásá+ofeb wá=úm A
,tosros a mattaggaf avgozzud lemmiesédréQ
.ttotíromo%le ze s ,matdaram lüklén %aláv mÁ

nabávah telekiq .1113711 ,tágirotaliF

A múzsák befolyásának tulajdonítottam.
Kérdéseimmel duzzogva faggattam a sorsot,
Ám válasz nélkül maradtam, s ez elszomorított.

Filatorigát, 2013. március 12.

nojláglo% si lusálukO
mosátattufem%e za ze

Okulásul is szolgáljon
ez az eszmefuttatásom
ebmejef a ttötü tegö°

,éttőnlef gém wajláv weniM
;nokofkemre" wodaramgem
:wolodnogiq timráb "í treM
.motahdnomgem nesene"e

Szöget ütött a fejembe

Minek váljak még felnőtté,
megmaradok gyermekfokon;
Mert így bármit kigondolok:
egyenesen megmondhatom.

,mesédőljef a tdekergeM
;nelteleven wo"av tréze
:wodnom tima ,avgoflénnE
.neltesereq sé etni%ő

Megrekedt a fejlődésem,
ezért vagyok neveletlen;
Ennélfogva, amit mondok:
őszinte és keresetlen.

,ttetehel ah ,tőzeletöQ
;mettev si men ebzéq ahos
Ytatríőley mettere% meN
.nebmetelé igidde za

Kötelezőt, ha lehetett,
soha kézbe nem is vettem;
Nem szerettem „előírtat”
az eddigi életemben.

,rokka wa' ed ,esem a pé°
;gidnim enneb we%ev t%ér ah
,nasotadut "em sála' tsoM
.wilkiserléf séleven a s

Szép a mese, de csak akkor,
ha részt veszek benne mindig;
Most csalás megy tudatosan,
s a nevelés félresiklik.

, Yólav mekeny mes za ,mes zE
:wétré za im ,modut gidep
,gássogáliv ,gésűre%"E
.wétréq nakos tza na"oha

Ez sem, az sem „nekem való” ,
pedig tudom, mi az érték:
Egyszerűség, világosság,
ahogyan azt sokan kérték.

,telé tte+eh zamlahtadA
;%el ű!!öq za ,samlatrat im?
ah"oh ,nednim ótahgofleF
.serü náhél s úlécnö men

Adathalmaz helyett élet,
'mi tartalmas, az könnyű lesz;
Felfogható minden, hogyha
nem öncélú s léhán üres.

,tza meznelle nesönöt%Ö
;őzeletöq sé%tet a "oh
,t%ér a menneb ajt%avroslE
.őlev"a :wanvíh "ú tim?

Ösztönösen ellenzem azt,
hogy a tetszés kötelező;
Elsorvasztja bennem a részt,
'mit úgy hívnak: agyvelő.

,wolunat men ardóm ókja°
;takotada gem wez"ej men s
Xinsavlo tój ed ,takos meN
.talodnog a tahla!rá% "ú

Szajkó módra nem tanulok,
s nem jegyzek meg adatokat;
Nem sokat, de jót olvasni!
úgy szárnyalhat a gondolat.

nabávah őtevgam .11711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2002. október 13.

e%ér bbo"an wenknütelÉ
evtípélef nav lőbkélme

Életünknek nagyobb része
emlékből van felépítve

jahós i%avaT

,woráv tríh la%savaT
.welémer la%savaT
nebmeme% wanlú"iQ
.we!éf negedi zA
,!égel ődegerÖ
.rodnáv a menneb ,Ó
,éssiq ttege%a!rá°
.romám a rám tlúmlE

Tavaszi sóhaj

Tavasszal hírt várok,
Tavasszal remélek.
Kigyúlnak szememben
Az idegen fények.
Öregedő legény,
Ó, bennem a vándor.
Szárnyaszegett kissé,
Elmúlt már a mámor.

wenkődi tnűtel géR
,ajánad úgnah"E
gése%%em tlugátiQ
.abrátah a tsom víH

Rég letűnt időknek
Egyhangú danája,
Kitágult messzeség
Hív most a határba.

wo%avat tláv éddöQ
erévtsetsedé jÚ
ttokar tetenezÜ
.erébö%üq mekleL

Köddé vált tavaszok
Új édestestvére
Üzenetet rakott
Lelkem küszöbére.

,éssiq mödőlebíB
.wogáviken nát?zA
gém wanlí! ,melémeR
Xwogáriv armomá°

Bíbelődöm kissé,
Az'tán nekivágok.
Remélem, nyílnak még
Számomra virágok!

nabávah telekiq .1111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2004. március 2.

Xwankádu' evé ttöj ,gner dlöf ,wise galli~y
YXwangáliv ej+öröp né lohi ,né lohI
!arA

avgopot návotéT

,wejrém levim ,wejrém leviM

„Csillag esik, föld reng, jött éve csudáknak!
Ihol én, ihol én pörölyje világnak!”
Arany

Tétován topogva

Mivel mérjek, mivel mérjek,

xnav lénzéq +em? ,ecrém a loh

hol a mérce, 'mely kéznél van?

,gel!ét ,má za ,zohmagam táH

Hát magamhoz, az ám, tényleg,

Xna"uka' ,al wo"av tti

nabávah őtevgam .111711 ,a'araregÉ

itt vagyok la, csakugyan!

Égeraracsa, 2003. október 12.

A szorongás megfertőzheti a lelket

teklel a itehzőtrefgem ságnoro% A

sédőnűT
(eksőlev)

Tűnődés
(velőske)

.wodalah men atógér ráM

Már régóta nem haladok.

nebmejef a "oh ,mezré "Ú

Úgy érzem, hogy a fejemben

.wotalodnog a wanagno=

zsonganak a gondolatok.

xavotét +o wo"av tréiM

Miért vagyok oly tétova?

,mentev lleq le timalav treM

Mert valamit el kell vetnem,

.avoh 'nin sé weniq 'nin ed

de nincs kinek és nincs hova.

nabávah terégí .1233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1996. május 22.

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.

,nártél a éleflef "em epröt aH
bbo"an tnéknokof ,i%ih tza

Ha törpe megy felfelé a létrán,
azt hiszi, fokonként nagyobb

avzárjú tnefjÚ

Újfent újrázva

nájájrotjal wekélme zA

Az emlékek lajtorjáján

.ajrá tloV a %evlüröq

körülvesz a Volt árja.

már tráv tto"él evzédileF

Felidézve légyott várt rám

.avgáh bbejlef niakof tlúm

múlt fokain feljebb hágva.

nabávah ré!eq jú .1113711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2013. augusztus 10.

iele% óráj nodaba% %avat A
tegésűreseq a lőbmeklel wájjúfiq

A tavasz szabadon járó szelei
kifújják lelkemből a keserűséget

mozatU

neddeq ,netéh tlúm A

Utazom

A múlt héten, kedden

.netseP tráj %avat a

a tavasz járt Pesten.

málaZ meken tnezÜ

Üzent nekem Zalám

.nálad siq eknicné%

széncinke kis dalán.

netser rám wölü meN

Nem ülök már resten

.netseP tludavle za
,abálaZ mozatU
.abmázah bbekű% a
ne%%ev táh ,mo"ahlE
.netseP úb a ,dnog a
tamálaZ metere°
.tamá!at a enneb s

nabávah ótnobgéj .11233334555567 ,tsepsiQ

az elvadult Pesten.
Utazom Zalába,
a szűkebb hazámba.
Elhagyom, hát vesszen
a gond, a bú Pesten.
Szeretem Zalámat
s benne a tanyámat.

Kispest, 1997. február 12.

gém ,rí neseví% men ikA
tnatvle! a lój ajtahdut

Aki nem szívesen ír, még
tudhatja jól a nyelvtant

menezÜ

Üzenem

:ttetléf wa' ika ,weniknednim menezü tzA

Azt üzenem mindenkinek, aki csak féltett:

.telé za trélotu trem ,nednim tlov abáih

hiába volt minden, mert utolért az élet.

nabávah netsipan .1711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2001. június 19.

inlevűm takogásnodjalut ttetelü% Ay
Ytehel men intatzotlávgem ed ,negi
azéG 'idaR

nav wa' ajléc imalaV

,nétedzeq a wetzedréq meN
.wetlétí ertelé
abkisám a lóbpan wi"E
.we%étí watkartá
,daka% egév wen%ége zA
.weréta%%iv ah"oh
motálgem djam ,%el ?"oha ,%eL
.wen%ége za tájléc

nabávah wele% .2711 ,a'araregÉ

tazára"aM
óríb ,ózohtelétí _ %étí

„A született tulajdonságokat művelni
igen, de megváltoztatni nem lehet”
Radics Géza

Valami célja csak van

Nem kérdeztek a kezdetén,
életre ítéltek.
Egyik napból a másikba
átraktak ítészek.
Az egésznek vége szakad,
hogyha visszatérek.
Lesz, ahogy' lesz, majd meglátom
célját az egésznek.

Égeraracsa, 2005. április 23.

Magyarázat
ítész – ítélethozó, bíró

;sám ikráka tnim ,tál "ú %évűm A
sátavih :tágam inzejefiq wa'

witrégem djam rokimalaV

,őtlöq a tlöQ
,őtsef a tsef
;zere% ténez iq? ,nav
tál ika ,naV
,tám sé tővöj
.%el rev"ef ava% a s
,mes "av ,witrÉ
,neletge!él
;mopanloh a nöjle
ój si trézE
:ó% etni%ő
.modut tsom inlözöq

nabávah te%é!e .111711 ,a'araregÉ

A művész úgy lát, mint akárki más;
csak kifejezni magát: hivatás

Valamikor majd megértik

Költ a költő,
fest a festő,
van, 'ki zenét szerez;
Van, aki lát
jövőt és mát,
s a szava fegyver lesz.
Értik, vagy sem,
lényegtelen,
eljön a holnapom;
Ezért is jó
őszinte szó:
közölni most tudom.

Égeraracsa, 2003. november 3.

a té%ér innev lleq iq weniknedniMy
assahpakgem "oh ,lőbsédevne%
Ylőbmörö za té%ér
inirep%aG allenurB

mettetrégem timalaV

;ajpaq ika ,lürö ,telé za ne+imráB
.ajbarad irudnip "e ttotuj si mekeN

nabávah őtevgam .11711 ,a'araregÉ

„Mindenkinek ki kell venni részét a
szenvedésből, hogy megkaphassa
részét az örömből”
Brunella Gasperini

Valamit megértettem

Bármilyen az élet, örül, aki kapja;
Nekem is jutott egy pinduri darabja.

Égeraracsa, 2002. október 9.

Nemcsak a vén van bőven
mindenkor az időben

nevőb nav név a wa'meN
nebődi za roknednim

mődi gém naV

,mőre gém naV
mődi gém %el
.inzatu ,intál ,innem
,welél a ssirF
weléf men sé
.in"ahle toglod igér
élef navtaHy
Yélefazah
.wenév a meken wájdnom _
ar'ánat ?+I
xam tagllah iq
Xwelémer ,ráv nednim woS

nabávah ótnobgéj .2711 ,tsepsiQ

Van még időm

Van még erőm,
lesz még időm
menni, látni, utazni.
Friss a lélek,
és nem félek
régi dolgot elhagyni.
„Hatvan felé
hazafelé”
– mondják nekem a vének.
Ily' tanácsra
ki hallgat ma?
Sok minden vár, remélek!

Kispest, 2005. február 10.

ődi za takosátokla imladori zA
it%émele té%érój djam ,ilü%

tláv arólav nese!évrégéV

,imalav tterégeM
.nav "ú "oh ,si modut
tá nevédazá% léF
.nabtlúm a matzodroh
:őremkav memelle°
.wanágam tröt tatu
worí "oh ,tnétröt "Í
.wanám sé wenővöj

nabávah a!adlöf .1113711 ,tágirotaliF

Az irodalmi alkotásokat az idő
szüli, majd jórészét elemészti

Végérvényesen valóra vált

Megérett valami,
tudom is, hogy úgy van.
Fél századéven át
hordoztam a múltban.
Szellemem vakmerő:
utat tört magának.
Így történt, hogy írok
jövőnek és mának.

Filatorigát, 2013. szeptember 13.

„A költőnek kötelessége, hogy
szembenézzen az igazsággal”
E. Raud

"oh ,egésseletöq wenőtlöq Ay
Ylaggászagi za nezzénebme%
duaR .E

trésíkgigéV

Végigkísért

mattál si takoS
;nebmetleq-nabmotráj
,mattollah timA
.menneb tlé bbávot za

Sokat is láttam
jártomban-keltemben;
Amit hallottam,
az tovább élt bennem.

ó% ttotláiq tniM
;ttözöq we"eh wizgnah
,zív őzűrű" "aV
.ttözöktü őq eb+em?

Mint kiáltott szó
hangzik hegyek között;
Vagy gyűrűző víz,
'melybe kő ütközött.

tanáb sé mörÖ
;ne+eh siq "í tréfle
tnékgáliv sádo~
.nebmetelezpéq a

Öröm és bánat
elfért így kis helyen;
Csodás világként
a képzeletemben.

t!éf ógobol A
;wátlágodjúf nakos
:ttöző" lügév mÁ
.gászagi ,telü'eb

A lobogó fényt
sokan fújdogálták;
Ám végül győzött:
becsület, igazság.

nabávah telekiq .123711 ,tágirotaliF

Filatorigát, 2016. március 4.

:egév a "e si wanó% zá°y
Yeréb a tob wanáglo% tseR
akódnom ipén

sázorátahle segelgéV

,re%ké aknum a ,tísemen aknum A
.re%téq mesahos ,%el re%"e sáknum óJ
,ólav meken "oh ,mezré "ú ,aknum A
.ólokjárt% neb"e s ,tnétsüt we%el sáknuM

nabávah ótnobgéj .11711 ,gásadzagődrE-i%ekaduB

„Száz szónak is egy a vége:
Rest szolgának bot a bére”
népi mondóka

Végleges elhatározás

A munka nemesít, a munka ékszer,
Jó munkás egyszer lesz, sohasem kétszer.
A munka, úgy érzem, hogy nekem való,
Munkás leszek tüstént, s egyben sztrájkoló.

Budakeszi-Erdőgazdaság, 2002. február 27.

zohgásólav a melezré zA
!o%iv ólav

"ávgásólav űre%nelteléV

Az érzelem a valósághoz
való viszony

Véletlenszerű valóságvágy

,ttölöf mejef ggüf gellef etekeF
.lákrotob _ nát _ gem ibböt a
ttötlövü lé% a tnékbar ttozníkgeM
.lániabál talunov a

Fekete felleg függ fejem fölött,
a többi meg – tán – botorkál.
Megkínzott rabként a szél üvöltött
a vonulat lábainál.

,ttezederötté% %ége za ,mezrÉ
.tegév tev "ú ,tnár lavágam
,tehtnelej si tim :meklel a gnoro°
.tegé giám evnebbödgem s

Érzem, az egész széttöredezett,
magával ránt, úgy vet véget.
Szorong a lelkem: mit is jelenthet,
s megdöbbenve máig éget.

:er"e lognacram dávnö nalatgu˘
xólav erim tsám inatnáb
neblé% őt%eper a matllá ro%!áH
.ótahgofgem im? ,tza insel

Nyugtalan önvád marcangol egyre:
bántani mást mire való?
Hányszor álltam a repesztő szélben
lesni azt, 'mi megfogható.

,tahgár ere%dner wemletjer igéR
.tetelé za moládo' gím?
,arám metlétá tásros iknedniM
Xwenejlémíq * matdaramgem s

Régi rejtelmek rendszere rághat,
'míg csodálom az életet.
Mindenki sorsát átéltem mára,
s megmaradtam — kíméljenek!

nabávah őtevgam .11113711 ,tágirotaliF

Filatorigát, 2014. október 31.

′Ki jövővel nem gondol,
az mindent eltékozol

,lodnog men levővöj iQ?y
lozokétle tnednim za

Xx wazzá"iV

:erő bö%üq a né we"eL
Xerővöj a wazzá"iv ddah

nabávah molá .11233334555567 ,luZ

Vigyázzak ?!

Legyek én a küszöb őre:
hadd vigyázzak a jövőre!

Suhl, 1997. december 15 .

lunaltatahlánelle lef tlognál "áv rávós Ay
Yttelef %é za ttöző" ví% a :nebmeklel
nibuS .O

avtnallipa%%iV

„A sóvár vágy lángolt fel ellenálhatatlanul
lelkemben: a szív győzött az ész felett”
O. Schubin

Visszapillantva

,wevé za watllá%lE
.nebmeklel ,nebmeví% a lonoh dne' irís
t%erbé men %avat A
.menneb teke!émer sé taka"áv ébböt

Elszálltak az évek,
síri csend honol a szívemben, lelkemben.
A tavasz nem ébreszt
többé vágyakat és reményeket bennem.

sé meleléf sazáL
.metset neltemlerüt ajgof "áv őgnöjrö
erédnüt %avat A
.mettőle lef wiljes natlurob ab%á" +ém

Lázas félelem és
örjöngő vágy fogja türelmetlen testem.
A tavasz tündére
mély gyászba borultan sejlik fel előttem.

najfi matlokram meN
.tájádo' ól!ara gásgodlob ől!éf a
,tlurázeb upaq A
.tá atjar mes rágus!éf "e lotah men "í

Nem markoltam ifjan
a fénylő boldogság aranyló csodáját.
A kapu bezárult,
így nem hatol egy fénysugár sem rajta át.

,nabám a lataiF
Xledpél debéle ah ,lannoza gem ddagar
'nin "oh ,tza le dlodnoG
.lejjé tétös nav ed ,lüklén wé!rá lappan

nabávah getegref .1113711 ,tsepsiQ

Fiatal a mában,
ragadd meg azonnal, ha elébed lépdel!
Gondold el azt, hogy nincs
nappal árnyék nélkül, de van sötét éjjel.

Kispest, 2013. január 1.

wájtrat wó+of a men ,dlöf a meNy
Yvle! a menah ,tetezmen a e%%ö
rodnáS idulafsiQ

„Nem a föld, nem a folyók tartják
össze a nemzetet, hanem a nyelv”
Kisfaludy Sándor

wanráva%%iV

,tekedlöf a mezéN
;tlé etőG rok"e loh?
,tere% dlöf e mezrÉ
.tlé%ődre za motál s

Visszavárnak

Nézem a földeket,
'hol egykor Goethe élt;
Érzem e föld szeret,
s látom az erdőszélt.

,wődre tétös ,ógúZ
;watáh"eh so!osráb
, Yttőnlef men gém ikAy
.tahtál total=árav

Zúgó, sötét erdők,
bársonyos hegyhátak;
„Aki még nem felnőtt” ,
varázslatot láthat.

bbezehen "oh ,moduT
,nohtto tez+eh a tsom
_ bbejlefgel _ jáf imA
.modroh nabmagam wa'

Tudom, hogy nehezebb
most a helyzet otthon,
Ami fáj – legfeljebb –
csak magamban hordom.

,moglod a ój ?+imráB
;waját a wepé% sé
,nohtto né wo"av ttO
.wanráva%%iv ávoh?

nabávah molá .11233334555567 ,luZ

Bármily' jó a dolgom,
és szépek a tájak;
Ott vagyok én otthon,
'hová visszavárnak.

Suhl, 1997. december 11.

,e%e ne'nin aHy
YXe%eton ne"el
gésse'löb ipén

„Ha nincsen esze,
legyen notesze!”
népi bölcsesség

sádóvíV

,ttopa'eb lutúr "oh ,ta+o ttetehet ?"oH
xtokalba ttetjelef avti! a lé% ssirf tnim

nabávah a!adlöf .111711 ,a'araregÉ

Vívódás

Hogy' tehetett olyat, hogy rútul becsapott,
mint friss szél a nyitva felejtett ablakot?

Égeraracsa, 2003. szeptember 22.

men lálah a arámá% emle ttozoréllap Ay
Yetedzeq dnalaq jú "e tnim ,sám
nilataQ annahoJ gniluoR

sédőlebmé`

sédegerö za metnire°
,ttezetél men nálatlá"e
_ arroq ttőnlef _ lénrebme zA
.tezekélme za wos lút wa'

nabávah terégí .1711 ,a'araregÉ

„A pallérozott elme számára a halál nem
más, mint egy új kaland kezdete”
Rowling Johanna Katalin

Zsémbelődés

Szerintem az öregedés
egyáltalán nem létezett,
Az embernél – felnőtt korra –
csak túl sok az emlékezet.

Égeraracsa, 2001. május 22.

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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