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,gof tognál ramah af lataif Ay
Ynabbol si le ramah ed
gésse'löb ipén

„A fiatal fa hamar lángot fog,
de hamar el is lobban”
népi bölcsesség

egib A
(wétájkere" igér)

A bige
(régi gyerekjáték)

baradaf i!%ara "E

Egy arasznyi fadarab

,evze"ehiq tladlotéq

kétoldalt kihegyezve,

,nattaplef :ár %tü lattoB
.eri%%em dötüle djam

nabávah őtevgam .111711 ,a'araregÉ

Bottal ütsz rá: felpattan,
majd elütöd messzire.

Égeraracsa, 2003. október 18.

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

„Áhítatos félelem nehezedett
rám, hogy alattuk jártam”
Gárdonyi

alad wáf A

,bmol a gosuS
;enez "ál a ze soktit
avllah te+eM?
.enetré ahtnim ikráb

A fák dala

Susog a lomb,
titkos ez a lágy zene;
'Melyet hallva
bárki mintha értene.

,nalatmallaD
;tza izré welél a wa'
nabga!a za S
.t%agiv tjú! wenőlget%ev

Dallamtalan,
csak a lélek érzi azt;
S az anyagban
veszteglőnek nyújt vigaszt.

:af a lüdzeR
;norava za ze ami
táságosuS
.motagllah evlüdnergem

Rezdül a fa:
ima ez az avaron;
Susogását
megrendülve hallgatom.

nabávah netsipan .112711 ,tsepsiQ

Kispest, 2007. június 6.

ajázah rádamrodnáv A
tlöq loha ,gá%ro za za

A vándormadár hazája
az az ország, ahol költ

iókal we%éfek'ef A

A fecskefészek lakói

,we%éfek'ef nabknóllátsI
.sájot "én órpa enneB
:mezén tza wa' eteh moráH
.sájúbiq a %el rokiM

Istállónkban fecskefészek,
Benne apró négy tojás.
Három hete csak azt nézem:
Mikor lesz a kibújás.

lemme% sazál amam ek'eF
,má wutjar ed ,lü wutjaR
lemmelerüt eví% i'iQ
.nádo' "an a le lumáB

Fecske mama lázas szemmel
Rajtuk ül, de rajtuk ám,
Kicsi szíve türelemmel
Bámul el a nagy csodán.

tnéknelegger ajráp setiH
,gere'i' notórd!alliV
tépén wnuzáh a ilzövdÜ
:tekeze ilésemle S
,wnüttögöm rám llá tú ú%%oHy
;weregnet watdaramlE
Y .wnüttöj ar'narap "an ,isŐ
.tehel ze nebékenÉ
,tletle nebzöq ődi za mÁ
:ado' "an a tnétrötgem S
,lettelé we%éf a eleT
.akóif wos a tjúbiQ
,wék'efitsüf ne"én a dniM
.gás%apu' űrő'agráS
pé% wenlesiv s ,djam wenőnleF
.táhurllot úkraf sálliV

nabávah ré!eq jú .233334555567 ,a'araregÉ

Hites párja reggelenként
Villanydróton csicsereg,
Üdvözli a házunk népét
S elmeséli ezeket:
„Hosszú út áll már mögöttünk,
Elmaradtak tengerek;
Ősi, nagy parancsra jöttünk.”
Énekében ez lehet.
Ám az idő közben eltelt,
S megtörtént a nagy csoda:
Tele a fészek élettel,
Kibújt a sok fióka.
Mind a négyen füstifecskék,
Sárgacsőrű csupaszság.
Felnőnek majd, s viselnek szép
Villás farkú tollruhát.

Égeraracsa, 1995. augusztus 21.

wetset dráli% a gés!émeq A
,sállánelle ódóda lőbétezekre%
ótahtílnosahe%%ö +ema

A keménység a szilárd testek
szerkezetéből adódó ellenállás,
amely összehasonlítható

alad gnarah A

A harang dala

,metedrih topanrásav A
.nepennü za wo"av %íd sé

A vasárnapot hirdetem,
és dísz vagyok az ünnepen.

movíheb"e tekepén A
.nomognahcré sotaládo'

A népeket egybehívom
csodálatos érchangomon.

,nekele% a we%el árrÚ
.metídíle% tnelte"eq a s

Úrrá leszek a szeleken,
s a kegyetlent szelídítem.

,no%onog a modoklarU
.motarisle takatloh a

Uralkodom a gonoszon,
a holtakat elsiratom.

,metnekreslef takátsul A
.nesétemet a wegreseq s

A lustákat felserkentem,
s kesergek a temetésen.

,motíráhle tomálliv A
.norátah a wezlej tezüt
,nekedlöf a gúztá molaD
.nebkeví% a gnob-gnoq bbávot s
,őtevótná% a megne llaH
.ővöj s nelej ,tlúm a ika

nabávah a!adlöf .711 ,a'araregÉ

A villámot elhárítom,
tüzet jelzek a határon.
Dalom átzúg a földeken,
s tovább kong-bong a szívekben.
Hall engem a szántóvető,
aki a múlt, jelen s jövő.

Égeraracsa, 2000. szeptember 12.

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

Ám ott én is jártam, nagyon megcsodáltam,
azután leírtam, addig meg sem álltam

a=árav +eh A
sáknal díle°
,wédiv a
,sev!ef nobmod
.wédaka%
lút nö"löv A
_ wemer ?+im _
wandoksagá
.we"eh a

A hely varázsa
Szelíd lankás
a vidék,
dombon fenyves,
szakadék.
A völgyön túl
– mily' remek –
ágaskodnak
a hegyek.

gikőhlef A
,wenréle
tákpasóh sé
.wenlesiv

A felhőkig
elérnek,
és hósapkát
viselnek.

a neltőhleF
,pan irá!
avgo+osom
.dalah "ú

Felhőtlen a
nyári nap,
mosolyogva
úgy halad.

,%el si geleM
nöj ?"oha
ózárki% a
.nözö!éf

Meleg is lesz,
ahogy' jön
a szikrázó
fényözön.

zöröq ajéH
,nassal pé%
a ,nnef gebel
.nabsagam

Héja köröz
szép lassan,
lebeg fenn, a
magasban.

túgá%ro zA
ajgala%
a wizó"íq
.ablovát

Az országút
szalagja
kígyózik a
távolba.

apmopní% A
,ópakgem
inlégödlü
Xój enneb

A színpompa
megkapó,
üldögélni
benne jó!

,nenni ná%iT
,lút nánuD
tsom gáliv a
.lurátiq

Tiszán innen,
Dunán túl,
a világ most
kitárul.

nabávah sádlá .111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2003. július 12.

tzöq webböt zohájdála' sepén paN A
wizotrat dloh 11333 sé óg+ob 31

pékgalli' sá%aQ A

nab!áriléd ,nebődiléT
,ótahtál tropo'galli'
,ttü"e galli' se!éf moráH
.ódalah ,nátu sám"e
_ nótrat tzökrét _ sá%aq moráH
,tázúb a el ajtara
wujtahtál tnel wülőt arlaB
.tájtropo' wőde%koram
lóbrá%azúb rodos wi"E
,teletöq sőre ,sótrat
lavájólras itjű" wisáM
.tekedner ttogável a
itöke%%ö widamrah A
,ebkévéq takalá% a
wen%el wépeq djam lőbkezE
.ersélpé' návzokaráv
,ódrohekli° wunátu ráJ
,ataQ atnáS nevén sám
teküjdébe za azzohgeM
.agalli' őlkéq lét a

nabávah terégí .1111711 ,a'araregÉ

tazára"aM
noirO ,dórmiN _
%uirí° _

A Nap népes családjához többek közt
9 bolygó és 32 hold tartozik

A Kaszás csillagkép

Télidőben, délirányban
csillagcsoport látható,
Három fényes csillag együtt,
egymás után, haladó.
Három kaszás – térközt tartón –
aratja le a búzát,
Balra tőlük lent láthatjuk
marokszedők csoportját.
Egyik sodor búzaszárból
tartós, erős kötelet,
Másik gyűjti sarlójával
a levágott rendeket.
A harmadik összeköti
a szálakat kévékbe,
Ezekből majd kepék lesznek
várakozván cséplésre.
Jár utánuk Szilkehordó,
más néven Sánta Kata,
Meghozza az ebédjüket
a tél kéklő csillaga.

Égeraracsa, 2004. május 11

Magyarázat
sá%aQ
ataQ atnáS

Kaszás
– Nimród, Orion
Sánta Kata – Szíriusz

a wa' nav e!émtmeret téQy
Ytálálah ilélút ika ,wennetsióJ
návtsI nogáZ

go!ú% a sé őtlöq A

„Két teremtménye van csak a
Jóistennek, aki túléli halálát”
Zágon István

A költő és a szúnyog

:nádo' a %tahlumálE
.nál%oro za tnim ,bbartáb
,lé sirgit őzgnerév tniM
.lénrév%ö za bbótratiq

Elámulhatsz a csodán:
bátrabb, mint az oroszlán.
Mint vérengző tigris él,
kitartóbb az öszvérnél.

,pí' sé lé ,widoropa°
.wí' a tnim ,nebzív wa'men
,nozará% sé nokomoH
.nonoteb rokka ,lleq ah

Szaporodik, él és csíp,
nemcsak vízben, mint a csík.
Homokon és szárazon,
ha kell, akkor betonon.

_ lüde"e _ ne!ekéröT
.lüdegeh ,llá% evgömmüz
,erev"ef ajákóví°
xenelle %tehet tim sé

Törékenyen – egyedül –
zümmögve száll, hegedül.
Szívókája fegyvere,
és mit tehetsz ellene?

:sélötsüf ,óláhati°
.sétlökznép segelselef
,sátít%up a nalat%aH
.sátri za lánnotalaB

Szitaháló, füstölés:
felesleges pénzköltés.
Hasztalan a pusztítás,
Balatonnál az irtás.

,géssepéq igálivlúT
:gém sepéq si arra "oh
,tehpí' ah ,ttőle lálaH
.tek%iv si nátu atloh
:sátahár bbojgelsegeL
.sápa'ár ardokolmoh
... ... ...
:wogúsgem ti!!a lügéV
.go!ú% men ,mettel őtlöq

avah őtevgam .1233334555567 ,a'araregÉ

Túlvilági képesség,
hogy arra is képes még:
Halál előtt, ha csíphet,
holta után is viszket.
Legeslegjobb ráhatás:
homlokodra rácsapás.
... ... ...
Végül annyit megsúgok:
költő lettem, nem szúnyog.

Égeraracsa, 1996. október 20.

takognah se"e za wnusárígnaH
.ilölej lekkűteb nital nölüq
j :evtjeiq ,sám nabsárí wa' + zA

Hangírásunk az egyes hangokat
külön latin betűkkel jelöli.
Az ly csak írásban más, kiejtve: j

CBA ra"am A

A magyar ABC

(evtísénezgem)

(megzenésítve)

,ézD _ éD _ é~ _ éC _ éB _ Á _ A

A – Á – Bé – Cé – Csé – Dé – Dzé,

,éˇ gem éG _ Fe _ É _ E _ é=D

Dzsé – E – É – eF – Gé meg Gyé,

,^e _ Le _ áQ _ éJ _ Í I _ áH

Há – I – Í – Jé – Ká – eL – eLy,

:jlekené táh ,bbávot "em s

s megy tovább, hát énekelj:
eM – eN – eNy és O – Ó – Ö – Ő,

,Ő _ Ö _ Ó _ O sé ˘e _ Ne _ Me

Pé – eR – eS – eSz – Té – Tyé is jő' ,

, ?őj si é˛ _ éT _ °e _ Se _ Re _ éP

U – Ú – Ü – Ű – Vé – Zé meg Zsé,

,é` gem éZ _ éV _ Ű _ Ü _ Ú _ U
.écébá za %éq lezze sé

és ezzel kész az ábécé.

nabávah molá .1111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2004. december 4.

1

Hangírásunk az egyes hangokat
külön latin betűvel jelöli.
Az ly csak írásban más, kiejtve: j

A magyar ABC

A – Á – Bé – Cé és a Csé,
Dé – Dzé – Dzsé – E és az É,
eF – Gé – Gyé – Há – I – Í – Jé,
Ká – eL, s megy az ábécé:
eLy – eM – eN – eNy – O – Ó – Ö – Ő,
Pé – eR – eS – eSz – Té – Tyé is jő' ,
U – Ú – Ü – Ű – Vé – Zé meg Zsé,
és ezzel kész az ábécé.

Kispest, 2004. álom havában
2

,za sázoklálat neltelév aktiR
a sé akétamo! submaj a ah
wiseeb"e +úsgnah ra"am

Ritka véletlen találkozás az,
ha a jambus nyomatéka és a
magyar hangsúly egybeesik

ságová! A
(wosubmaj so+úsgnah ,semír)

,llá avti! am'oq A
.láb a llá enneb aH
,leq arlad ,arcnát iQ
.lel arlah ,arrob iQ
,ój ennel ,ennel zA
.ó% a nneb enréf aH
:őj ak'a' "e Xmál aN
.ő ak'am ekrü% A
,pél ah ,llah es ,tál eS
.pén a tő azznov eD
,rám arlad-ak'am "E
.ráv arlah ,etseb A

nabávah ótnobgéj .11233334555567 ,tsepsiQ

A nyávogás
(rímes, hangsúlyos jambusok)

A kocsma nyitva áll,
Ha benne áll a bál.
Ki táncra, dalra kel,
Ki borra, halra lel.
Az lenne, lenne jó,
Ha férne benn a szó.
Na lám! egy csacska jő:
A szürke macska ő.
Se lát, se hall, ha lép,
De vonzza őt a nép.
Egy macska-dalra már,
A beste, halra vár.

Kispest, 1997. február 2.

,wösőh "an samlakla vle! ra"am Ay
Yerésélkenégem wemlere% "an ,wettet "an
romlaV - drobseD

epén sádut A
(eksőlev)

.epén sádut a ra"am A
_ wétzedréq tza _ xtréim ed ,óJy
Y .ergévótu tehel si sám
.azzára"am evle! zéheN
,géssepéq nav nebéjef A
.ajlán%ah lój tevle! e "oh

nabávah a!adlöf .1111233334555567 ,a'araregÉ

„A magyar nyelv alkalmas nagy hősök,
nagy tettek, nagy szerelmek megéneklésére”
Desbordes - Valmore

A tudás népe
(velőske)

A magyar a tudás népe.
„Jó, de miért? – azt kérdezték –
más is lehet utóvégre.”
Nehéz nyelve magyarázza.
A fejében van képesség,
hogy e nyelvet jól használja.

Égeraracsa, 1999. szeptember 7.

,enzevöq!!em ti!!a ,wnütév ti!!emAy
Yennel mes őq!!em "e nebgé sagát a
akódnom ipén

„Amennyit vétünk, annyit mennykövezne,
a tágas égben egy mennykő sem lenne”
népi mondóka

rahiv A

nebődiléd ,norá˘
,őhlef "e nöjőle
előt %el réheftsüf S
.őtetzáh sorip a

A vihar

Nyáron, délidőben
előjön egy felhő,
S füstfehér lesz tőle
a piros háztető.

lé% ttöj lőbimmes A
,meret tti neletrih
gém tős ,paq erőrE
.melev widólo!úg

A semmiből jött szél
hirtelen itt terem,
Erőre kap, sőt még
gúnyolódik velem.

nabrop ttopaklef A
,típer téléfnednim
pan a tá atjar sÉ
.wilmerü%tá "oh ?ppé

A felkapott porban
mindenfélét repít,
És rajta át a nap
épp' hogy átszüremlik.

robíb alilsekéQ
,wango+omog wőhlef
ótíkav wülőleb S
.wandokpa' womálliv

Kékeslila bíbor
felhők gomolyognak,
S belőlük vakító
villámok csapkodnak.

nődre za wáfő!eF
,gidlöf wanlojahel
őtevöq tomálliv A
.tíjrőgem sánatta'

Fenyőfák az erdőn
lehajolnak földig,
A villámot követő
csattanás megőrjít.

,tevöq tségröd ségröD
,nnöf si gé za tek%er
tevöq a itnölE
.nözözív tludúzel
lőbkőhlef a málliV
,rám abáf a gável
göröd!!em ttünedniM
.rátah a wiljarom s

nabávah a!adlöf .233334555567 ,a'araregÉ

Dörgés dörgést követ,
reszket az ég is fönn,
Elönti a követ
lezúdult vízözön.
Villám a felhőkből
levág a fába már,
Mindenütt mennydörög
s morajlik a határ.

Égeraracsa, 1995. szeptember 9.

„Lesz még szőlő, lágy kenyér,
Jön még a kutyára dér”
népi mondóka

,ré!eq "ál ,őlő% gém %eLy
Yréd ará/uq a gém nöJ
akódnom ipén

nettet%evamlÁ

Álmavesztetten

,nabábo% a gönöb ógnoD
;lé'ignöd "oh ,mántahdnom
,natláv artloh si witegreQ
.lé ika ,dokpaq-dekpiq

Dongó bönög a szobában,
mondhatnám, hogy döngicsél;
Kergetik is holtra váltan,
kipked-kapkod, aki él.

te"el a mes ,tógnod a meS
;mesahos mettere% men
,tehel t+ehim ,wotájgoflEy
YXmegne rám nojravaz en

Sem a dongót, sem a legyet
nem szerettem sohasem;
„Elfogjátok, mihelyt lehet,
ne zavarjon már engem!”

,wanmamlagu! a nav egéV
;sros a már trém tsápa' ?+i
xwannav erim wőtűhél A
.zrot ,ahél wos a tna%%ob

Vége van a nyugalmamnak,
ily' csapást mért rám a sors;
A léhűtők mire vannak?
bosszant a sok léha, torz.

,ajár matzúh lavópa'"éL
:nagodlob iken matdnom s
,arájlotu teven ikAy
YXnabbojgel a teven za

Légycsapóval húztam rája,
s mondtam neki boldogan:
„Aki nevet utoljára,
az nevet a legjobban!”

nabávah wele% .1111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2004. április 18.

:godlob men ma"áv A
gorocób ,gerefnét

A vágyam nem boldog:
ténfereg, bócorog

gésneltevdeq !oké%ulA

,moglod immes nebődi %%oR
.ne'nin lét es ,%ő eS
gésűvdek"e ,wise ősE
.tnednim tneb ,tniq le peL
,go/op ,go/op ppe'zív révöQ
.er"e wizá dlöf A
,da!!of nogá lével sokri˘
.evdemredgem 'nin géM
tláv ássól%of ,döq a wil%O
.leggéssevden evleT
:nabkorá za wizíh ga"A
.le réf men nebérőB
,llá avt%a!!ug wú/ abmorI
.evdeq 'nis inláráQ
,go%i! %érűf ,cnál a nerrö~
.eknicné% a %anap S
,%ő za lök%üt ,tsüf a gnejreT
.arro za nav ileT
tsef nokav "í ,tál men intáL
.arrokob tní% tdaráF

Aluszékony kedvetlenség

Rossz időben semmi dolgom,
Se ősz, se tél nincsen.
Eső esik, egykedvűség
Lep el kint, bent mindent.
Kövér vízcsepp potyog, potyog,
A föld ázik egyre.
Nyirkos levél ágon fonnyad,
Még nincs megdermedve.
Oszlik a köd, foszlóssá vált
Telve nedvességgel.
Agyag hízik az árokban:
Bőrében nem fér el.
Iromba tyúk gunnyasztva áll,
Kárálni sincs kedve.
Csörren a lánc, fűrész nyiszog,
S panasz a széncinke.
Terjeng a füst, tüszköl az ősz,
Teli van az orra.
Látni nem lát, így vakon fest
Fáradt színt bokorra.

xle tjúb ávoh ,pan a nav loH
.lüde"e lokám%u°
t!álat metih a lota%oM
Xlürediq "oh ,avzíB

Hol van a nap, hová bújt el?
Szuszmákol egyedül.
Moszatol a hitem talányt
Bízva, hogy kiderül!

nabávah molá .12711 ,tsepsiQ

Kispest, 2006. december 13.

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

nokara! so+á%A

,őgevel a nebröq wizzI
;lad a luti'le ,javi= a luklahle
:nednim géiq nabrátah A
.lavájáf we!ége% a wettötűfeb

„Heverni a fűben, s szedni a virágot
Édes a fák hűvös árnya alatt;
Gond nélkül a szívben érezni lángot,
Míg fönt a nap égve, ragyogva halad”
A „Magyar köszöntő” -ből

Aszályos nyarakon

Izzik körben a levegő,
elhalkul a zsivaj, elcsitul a dal;
A határban kiég minden:
befűtöttek a szegények fájával.

,nednim devne% nebgésőh A
;wisám a tnim ,"útni% őlé wi"e za
:nödlöfótná% a meledéV
.wizá+uruf albátacirokuq a

A hőségben szenved minden,
az egyik élő szintúgy, mint a másik;
Védelem a szántóföldön:
a kukoricatábla furulyázik.

nabávah ré!eq jú .1111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2004. augusztus 5.

tazára"aM

Magyarázat

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

A melegben összesodródik
a levél: furulya alakot ölt

Yvle!zöq őlé nákja pén a vle!pén Ay
sonáJ lgneD

ü/ürü/üfakaB

„A népnyelv a nép ajkán élő köznyelv”
Dengl János

Bakafütyürütyü

ne+ehrásávőzemdóH wátvíh na"oH

Hogyan hívták Hódmezővásárhelyen

;űlüfdlöz men iq? ,ajdut tze _ táksup a

a puskát – ezt tudja, 'ki nem zöldfülű;

,inze"ejgem semedré ,tlov even pé°
.ü/ürü/üfakab :wétzeven "ú trem

nabávah molá .711 ,tsepsiQ

Szép neve volt, érdemes megjegyezni,
mert úgy nevezték: bakafütyürütyü.

Kispest, 2000. december 15.

wokala sádnegel igér Ay
Ywatlúmle tnéknárpa
!ékrömöT

„A régi legendás alakok
apránként elmúltak”
Tömörkény

%évűmttelaB

Balettművész

,gozom-gezI
;gemer ,llágem
ado-edI
.wemer :dala%

Izeg-mozog,
megáll, remeg;
Ide-oda
szalad: remek.

,létrepetreS
;lüdrep ,nebbil
lécifecneQ
.lüleb ,lüvíq

Sertepertél,
libben, perdül;
Kenceficél
kívül, belül.

labbol-lebbeS
;wi%ám ,wi%úq
lammá-lemmÍ
.wisám ,wi"e

Sebbel-lobbal
kúszik, mászik;
Ímmel-ámmal
egyik, másik.

ticnificnI
nebbel ebgél
akrabakraT
.nebzem egnel
,gorof-geriF
;gnireq ,leccips
:ludrof-lüréT
.tnigem wirgu

nabávah a!adlöf .233334555567 ,a'araregÉ

Incifincit
légbe lebben
Tarkabarka
lenge mezben.
Fireg-forog,
spiccel, kering;
Térül-fordul:
ugrik megint.

Égeraracsa, 1995. szeptember 15.

tnim ,na+o dé%eb av"az A
at%étűteb a nebsevel

A zagyva beszéd olyan, mint
levesben a betűtészta

séteglé%eB

,ga+obmogtumap dé%eb a wnützöQ
;wava%cóq noknu+a=ug
,dakale sé gerep ,gerep wnákkoR
.wandónof állanof gím?

nabávah sádlá .711 ,a'araregÉ

Beszélgetés

Köztünk a beszéd pamutgombolyag,
guzsalyunkon kócszavak;
Rokkánk pereg, pereg és elakad,
'míg fonallá fonódnak.

Égeraracsa, 2000. július 1.

,netér a %tál ah tepén sogloDy
Ynepé% destnö%öq ,tő destnö%öQ
welE wedeneB

rám entehdőséveB

:aglo% a tza lój sé rú za ajdut lóJ
.aglod a wos weniq? ,pan a ú%%oh meN

nabávah ré!eq jú .111711 ,a'araregÉ

„Dolgos népet ha látsz a réten,
Köszöntsed őt, köszöntsed szépen”
Benedek Elek

Bevésődhetne már

Jól tudja az úr és jól azt a szolga:
Nem hosszú a nap, 'kinek sok a dolga.

Égeraracsa, 2003. augusztus 1.

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

Ez a vers, a búsuló,
lovamnak szánt búcsúszó
ól-usúB

Búsu-ló

mavol na+o %el meN
,ő tnim ,mesahos rám
,masrát sőre ,sokO
.őserekré!eq ój

Nem lesz olyan lovam
már sohasem, mint ő,
Okos, erős társam,
jó kenyérkereső.

,ti'oq ttozúh ro%koS
;la%savat téke za
:tekévéq a norá˘
.lazaq djam ,ttel gat%a

Sokszor húzott kocsit,
az ekét tavasszal;
Nyáron a kévéket:
asztag lett, majd kazal.

ála tlüreq lóbbA
,amla% őgeziz ,ssirf
wansám iknes tlov meN
.amla ttetnih na+o

Abból került alá
friss, zizegő szalma,
Nem volt senki másnak
olyan hintett alma.

abmolam a trájlE
,tázúb intetlörő
abájá% matkar meN
.tálbaz a negedih
,armognah a tlelüF
;matvíh ah ,ttogohi!
,ttögöhör nabágaM
.matlasahle ah"oh

Eljárt a malomba
őröltetni búzát,
Nem raktam szájába
hidegen a zablát.
Fülelt a hangomra,
nyihogott, ha hívtam;
Magában röhögött,
hogyha elhasaltam.

,tobaz iken matdA
;tevüf tlá%aq nessirf
,intatgáv tő mattáL
.tegü ?"oha ,metzén

Adtam neki zabot,
frissen kaszált füvet;
Láttam őt vágtatni,
néztem, ahogy' üget.

abcrah elev metneM
,tnelle za ingável
,ttesele !ége% ttO
.tnemlef ergé za sé

Mentem vele harcba
levágni az ellent,
Ott szegény elesett,
és az égre felment.

wi%tál gipan iaM
,amo! wanájóktap
:levibböt a nav ttO
.ajtÚ wösőH a za

Mai napig látszik
patkójának nyoma,
Ott van a többivel:
az a Hősök Útja.

nabávah telekiq .111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2003. március 21.

sárávle za sédeklesiv A
:esettü"e sáko% sé

A viselkedés az elvárás
és szokás együttese:

arro mőpiC

Cipőm orra

,nabrokkemre" ttopoq mőpiC

Cipőm kopott gyermekkorban,

.arro za tllá élefeb trem

mert befelé állt az orra.

,metderepe' rokim? ,bbőséQ

Később, 'mikor cseperedtem,

.mettet e ttel neltetehel
,magam mat"ah men tréza eD
.mattagrava' tamiabál
:abrokifréf metréle "oH?
.arro mőpic llá erőle
_ Xmerégem nát _ nabrokgerÖ
.neb- Y V y djam llá arro mőpic
,we%el ah ,gga erim? ,lügéV
.weleq-woráj evzenilpe'

nabávah ré!eq jú .11233334555567 ,a'araregÉ

lehetetlen lett e tettem.
De azért nem hagytam magam,
lábaimat csavargattam.
'Hogy elértem férfikorba:
előre áll cipőm orra.
Öregkorban – tán megérem! –
cipőm orra áll majd „ V ” -ben.
Végül, 'mire agg, ha leszek,
cseplinezve járok-kelek.

Égeraracsa, 1997. augusztus 12.

A szatíra nem nőnemű szatír

ríta% űmenőn men aríta% A

x űteb "e wa~

,aráS gem ő ,rás a tti zE

Ez itt a sár, ő meg Sára,

.arám géle rám zív a ed

de a víz már elég mára.

,apan arra ,pan a errE
.apaq a za :paq tsom tima
,atnih a gnel ,tnih tele% aH
.atnim a tnim ,tnim a "í sám

Erre a nap, arra napa,
amit most kap: az a kapa.
Ha szelet hint, leng a hinta,
más így a mint, mint a minta.

,amál wisám ,wi"e za máL

Lám az egyik, másik láma,

.amár ttese lórlaf a már

rám a falról esett ráma.

,akab a tto ,wab a llá ttI

Itt áll a bak, ott a baka,

.abab a sé bab a lef tuf

fut fel a bab és a baba.

,aluaP a men ,luaP tehel Ő
Xanuaf a bbe° xnuaf a wi%tet

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

tazára"aM
tari!úg
netsi úbálek'eq "av -ól
nebégertih görög a
even igér só!a za
lakkavra% gésnetsi iedre
-görög a labbálek'eq sé
nebégertih iamór
agálivtallá wédiv a

Csak egy betű ?

Ő lehet Paul, nem a Paula,
tetszik a faun? Szebb a fauna!

Égeraracsa, 1996. november 4.

Magyarázat
_ aríta%
_ ríta%
_
_

apan
nuaf

_ anuaf

szatíra – gúnyirat
szatír – ló- vagy kecskelábú isten
a görög hitregében
napa
– az anyós régi neve
faun
– erdei istenség szarvakkal
és kecskelábbal a görögrómai hitregében
fauna – a vidék állatvilága

.wansulicab nednim nav egésnelle samlatah téQy
Yséteven űzíój a wisám a ,!éfpan a wi"e zA
+oráQ sövtÖ

...sepéq rebme wa~
tehtídülef im? ,za iM
xteklel-tetset
arlad welél a lőtiM?
.tehdekereq
má% widózúh lőtimA
,neselé% ój
lü!eksekle lőtimA
.meme% téq a

„Két hatalmas ellensége van minden bacilusnak.
Az egyik a napfény, a másik a jóízű nevetés”
Eötvös Károly

Csak ember képes...

Mi az, 'mi felüdíthet
testet-lelket?
'Mitől a lélek dalra
kerekedhet.
Amitől húzódik szám
jó szélesen,
Amitől elkeskenyül
a két szemem.

,lurip mocra lőtimA
,lugát mődüt
a weleklef lőtimA
.lób"ágeteb

Amitől arcom pirul,
tüdőm tágul,
Amitől felkelek a
betegágyból.

a lezzéq téq lőtimA
,mogof masah
widókzárgem lőtimA
.mokala za

Amitől két kézzel a
hasam fogom,
Amitől megrázkódik
az alakom.

nebmetset a lőtimA
,rév a ge=ep
ttolah%tet a lőtimA
.rét zohágam

Amitől a testemben
pezseg a vér,
Amitől a tetszhalott
magához tér.

nödlöf e ,tti elükléN
,telé ne'nin
ah ,lü nácra wábabsiQ
.welél a %éq

Nélküle itt, e földön
nincsen élet,
Kisbabák arcán ül, ha
kész a lélek.

ój wos a ,sódagar ráB
,séveq men za
,wájvíh "ú sé ,%et timA
.séteven "oh

Bár ragadós, a sok jó
az nem kevés,
Amit tesz, és úgy hívják,
hogy nevetés.

nednim i!!a rokim? ,aM
,setéq er"e
wa' inteven :sotzib "E
.sepéq rebme

Ma, 'mikor annyi minden
egyre kétes,
Egy biztos: nevetni csak
ember képes.

nabávah őtevgam .1233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1996. október 28.

latlá gásóláviq a sé gás!ávtih Ay
Ymellej nednim wizöbnölüq
%életot%irA

„A hitványság és a kiválóság által
különbözik minden jellem”
Arisztotelész

x mellej wa~
(eksőlev)

Csak jellem ?
(velőske)

.ttelleq mellej wenrebme zA

Az embernek jellem kellett.

%onog sé ój lórlab-lórbboJ

Jobbról-balról jó és gonosz

.ttellem alláv ikráb tto llá
,lügév mellej a ne+imráB
_ zoko todnog sélétígem A _
.lüklén gásój za ré mes tim

nabávah őtevgam .1233334555567 ,a'araregÉ

áll ott bárki válla mellett.
Bármilyen a jellem végül,
– A megítélés gondot okoz –
mit sem ér az jóság nélkül.

Égeraracsa, 1996. október 23.

,es immes wanra"am Ay
Yes i!!a wentemén a
akódnom ipén

„A magyarnak semmi se,
a németnek annyi se”
népi mondóka

e'ebe'e~

Csecsebecse

,gá%ój agárd imalav meN
.'é' a :even wétájkemre"
tlov znép i'iq naólnosaH
.'éb a :even wenréllif a

Nem valami drága jószág,
gyermekjáték neve: a csécs.
Hasonlóan kicsi pénz volt
a fillérnek neve: a bécs.

,tdaramgem gém arám imA
:evteveb"e wnuva% téq a
arknumá% a imalav aH
.e'ebe'e' neletkétré

Ami mára még megmaradt,
a két szavunk egybevetve:
Ha valami a számunkra
értéktelen csecsebecse.

nabávah te%é!e .1111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2004. november 2.

lürekis wenika ,lé%eb sé rí za nepé°y
si tiatalodnog tlulo!ob a gém
Yindaőle nasogáliv sé neűre%"e
aluˇ sé++I

„Szépen az ír és beszél, akinek
sikerül még a bonyolult gondolatait
is egyszerűen és világosan előadni"
Illyés Gyula

őgerrre~

.ajá% a llá men eb wenrebme !áhén óJ
nabárokkemre" "oh ,noza modoklodnoG
xnabágásdé%mo% a nojav ttotahkal iQ
.atá%opidán őgerre' "e ,tehelgeM

nabávah molá .11233334555567 ,luZ

Cserrregő

Jó néhány embernek be nem áll a szája.
Gondolkodom azon, hogy gyermekkorában
Ki lakhatott vajon a szomszédságában?
Meglehet, egy cserregő nádiposzáta.

Suhl, 1997. december 3.

„A művész képzeletének segítségével
látszólag a semmiből teremt”
Páros György

levégéstíges wenételezpéq %évűm Ay
Ytmeret lőbimmes a galó%tál
"röˇ soráP

jeve~

Csevej

nabágáliv wettőnlef A
,je'ef ttel lőbsége'ef
lőbségeheq rokka ttel "Í
.+eheq a gelűní%ólav

A felnőttek világában
fecsegésből lett fecsej,
Így lett akkor kehegésből
valószínűleg a kehely.

nabágáliv wettőnlef A
,jeve' a ttel lőbségeve'
lőbséleled rokka ttel "Í
.jeled a gelűní%ólav

A felnőttek világában
csevegésből lett a csevej,
Így lett akkor delelésből
valószínűleg a delej.

nabágáliv wettőnlef A
,révőn a ttel lőbrévtsetőn
lőbrévöt%ö rokka ttel "Í
.rév%ö za gelűní%ólav

A felnőttek világában
nőtestvérből lett a nővér,
Így lett akkor ösztövérből
valószínűleg az öszvér.

nabágáliv wettőnlef A
,ógobi= ttel lóbrásávbi=
rokka ttel "í :őtehetleF
.ógo"ub lóbságo"ub a

A felnőttek világában
zsibvásárból lett zsibogó,
Feltehető: így lett akkor
a bugyogásból bugyogó.

nabávah sádlá .1711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2001. július 8.

Yvle! eksüt _ waja a=óRy
gésse'löb ipén

„Rózsa ajak – tüske nyelv”
népi bölcsesség

ó"oba=órekpi~

,metré men tze neűre%"E
:men sé men
widereveq vén moráh tsoM
.mennebné
lórá=órdav siq ,!ére% A
:ó% tti nav
,wangáriv a even a sáM
.ó"ob ah s
ajrávkel a evlé%eb meN
:lü%éq "ú
ilde'eh %el esémretlÁ
.lügévgel

anbávah te%é!e .111233334555567 ,a'araregÉ

Csipkerózsabogyó

Egyszerűen ezt nem értem,
nem és nem:
Most három név keveredik
énbennem.
A szerény, kis vadrózsáról
van itt szó:
Más a neve a virágnak,
s ha bogyó.
Nem beszélve a lekvárja
úgy készül:
Áltermése lesz hecsedli
legvégül.

Égeraracsa, 1998. november 16.

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

„Böjtmás hóban, ha hó esik,
Vetemények megsenyvedik;
De ha áldón süt a nap,
Vesd földbe a magvakat!”
népi regula

avah séderbÉ

,la%savat %el dlöz nedniM
:lat%aram tér ttetíret
űrö!ö" a lü%éq ttO
.ű/nösöq-érápmipmip
;ludnolob pan a rám tüS
,ludnigem si robo%őq
:gát eh+eq ah ,wangáriV
.gáliv a cnámozdgarams

nabávah wele% .1711 ,a'araregÉ

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

Ébredés hava

Minden zöld lesz tavasszal,
terített rét marasztal:
Ott készül a gyönyörű
pimpimpáré-kösöntyű.
Süt már a nap bolondul;
kőszobor is megindul,
Virágnak, ha kelyhe tág:
smaragdzománc a világ.

Égeraracsa, 2001. április 26.

Magyarázat
pimpimpáré-kösöntyű – gyermekláncfű- nyakék
vagy karperec

ege!él gásólav a sádnomtnelle zA

akódnomtnellE

Az ellentmondás a valóság lényege

Ellentmondóka

,sedré za :amis men imA
,se!éf za :nelet!éf men im?
,seké za :%apu' men ima
sepéq za :neletpéq men iq?
.sedé im? ,tzadnim intere%

Ami nem sima: az érdes,
'mi nem fénytelen: az fényes,
ami nem csupasz: az ékes,
'ki nem képtelen: az képes
szeretni mindazt, 'mi édes.

,selé za :abro' men imA
,semér za :neletmér men im?
,selé% za :!ekseq men ima
sehé za :lój ttokal men iq?
.setér a trat gíma ,gidda

Ami nem csorba: az éles,
'mi nem rémtelen: az rémes,
ami nem keskeny: az széles,
'ki nem lakott jól: az éhes
addig, amíg tart a rétes.

nabávah a!adlöf .1233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1996. szeptember 14.

:tlof ?tjar 'nis lohes ,mesereq abáiH
tlobgé za go"ar nabáhur wékrúza

neltőhlef _ sőhleF

negér wőhlef siQ
.negé za wan%ú
_ nekéq _ mettelleM
.necél "e llá péq

Hiába keresem, sehol sincs rajt′ folt:
azúrkék ruhában ragyog az égbolt

Felhős – felhőtlen

Kis felhők régen
úsznak az égen.
Mellettem – kéken –
kép áll egy lécen.

:megév me%ih tzA
.mekétsef a "of
,mepéq a sőhleF
.metréknö'löq ed

Azt hiszem végem:
fogy a festékem.
Felhős a képem,
de kölcsönkértem.

: xnepéq e nav iM
.nebétnem wép téq
_ neppékke _ wenlÜ
.nekéke ,nabros

Mi van e képen? :
két pék mentében.
Ülnek – ekképpen –
sorban, ekéken.

:merégem nebzöQ
.nepé% pan a tüs
mepéq neltőhleF
.ne%érem go"ar

nabávah sádlá .711 ,a'araregÉ

Közben megérem:
süt a nap szépen.
Felhőtlen képem
ragyog merészen.

Égeraracsa, 2000. július 5.

„A nők mindig észreveszik
azt, amit látni kívánnak”
Alarcon Péter Antal

wi%ever%é gidnim wőn Ay
Ywannávíq intál tima ,tza
latnA retéP nokralA

lemme% edreF

Ferde szemmel

,náicnerepÓ za lúT

Túl az Óperencián,

:náicne nednim loha

ahol minden encián:

,ná%-o'-o~ a lekenÉ

Énekel a Cso-cso-szán,

,!ál nápaj űme% edref

ferde szemű japán lány,

,nárognoz a llá ikA

Aki áll a zongorán,

,!ávolah na+o tréza s

s azért olyan halovány,

,nál%oro za tídro treM

Mert ordít az oroszlán,

.!ávogni le!le te+em?
:!álat za wa' armomá°

'melyet elnyel ingovány.
Számomra csak az talány:

x!ál a za nédref zén tréim

miért néz ferdén az a lány?

nabávah getegref .1233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1996. január 13.

,nalat!ozib ,%allah timA
,bbasotzib rám ,si %tál tima
sotzib a za ,%dut tima sé

Amit hallasz, bizonytalan,
amit látsz is, már biztosabb,
és amit tudsz, az a biztos

le"iF

%tahtáL
,si et
,dodut aH
:levim
me% A

Figyel

Láthatsz
te is,
Ha tudod,
mivel:
A szem

,zén wa'

csak néz,

welél A

A lélek

.le"if

figyel.

nabávah getegref .111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1998. január 19.

"oh ,wólav arra wosovro zAy
lakkava% nital trebme za
Yargálivsám a tá wéjlekésset
őzre% nelteremsI

„Az orvosok arra valók, hogy
az embert latin szavakkal
tessékeljék át a másvilágra”
Ismeretlen szerző

akirak%árF

Frászkarika

,lóbzáh cneliq wenréq tet%iL

Lisztet kérnek kilenc házból,

.lótsám gidnim nopan cneliq

kilenc napon mindig mástól.

,lóbát%ét a %el akiraQ
.lohráb wentüs támrof cerep
,lóbsáko% tá wijúb geteB

Karika lesz a tésztából,
perec formát sütnek bárhol.
Beteg bújik át szokásból,

.lót%árf a gem ludaba% "í

így szabadul meg a frásztól.

nabávah ótnobgéj .111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1998. február 12.

rebme za izeven wanmoˇy
we+ema ,teke!évön a takoza
Ylef etremsi men gém tiemedré
n%remE .V .R

„Gyomnak nevezi az ember
azokat a növényeket, amelyek
érdemeit még nem ismerte fel”
R. W. Emerson

x mo" a e-zaG

Gaz-e a gyom ?

,simah iq? ,naV
;zagi iq? ,nav
,mo" a "í sám
.zag a sám sé

Van, 'ki hamis,
van, 'ki igaz;
más így a gyom,
és más a gaz.

,zag a ótrÁ
;mo" a son%ah
tze bbejlefgel
.modut men gém

Ártó a gaz,
hasznos a gyom;
legfeljebb ezt
még nem tudom.

nabávah netsipan .111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1998. június 2.

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

Vesd el magad, ha jobb futni,
amelyhez a jelszó: uzsgyi!

mállivbmöG

,ríh %%or a tnim ,tjúsel ,t%avlO
.elev tréza wnujnáb nájní'

Gömbvillám

Olvaszt, lesújt, mint a rossz hír,
csínján bánjunk azért vele.

,ríb mes iknes levéjerE

Erejével senki sem bír,

.even a űkném ótatam s

s matató ménkű a neve.

,meremsi men ,azznov im "oH

Hogy mi vonzza, nem ismerem,

.lusádlogem ój őpiclú!

nyúlcipő jó megoldásul.

,neletrih "an lukalaiQ

Kialakul nagy hirtelen,

.lú! si zehim ,tagoláv men s

s nem válogat, mihez is nyúl.

nabávah wele% .1111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2004. április 6.

inti! tokalba tnim ,i!!a insavlOy
Yabgáliv"an a atjar inzéniq s
ódoB nálepraq

nabmorokkemreˇ

„Olvasni annyi, mint ablakot nyitni
s kinézni rajta a nagyvilágba"
Carpelan Bodó

Gyermekkoromban

,mat%árodud nabrokkereˇ
.matlá+uruf nopís afzűF
,matgof tokí' nabkatap A
.matdoksaiv lakkácóiP

Gyerekkorban dudorásztam,
Fűzfa sípon furulyáltam.
A patakban csíkot fogtam,
Piócákkal viaskodtam.

,matlágdala% labbáltízeM
.matzágirug lakkákiraQ
,mat%ám aráf nebődre zA
.matláni' si táksup azdoB

Mezítlábbal szaladgáltam,
Karikákkal gurigáztam.
Az erdőben fára másztam,
Bodza puskát is csináltam.

,metsel tá+óg a la%%avaT
.metleq náné% gidep norá˘
,nabrátah a matráj golaˇ
.mat%ámtá si nesétíreQ

Tavasszal a gólyát lestem,
Nyáron pedig szénán keltem.
Gyalog jártam a határban,
Kerítésen is átmásztam.

,mattál t%ánaq tnékneleggeR
.matráv tádro' a tnéknétsE
,mattór tsáldap a ttőleléD
.matjúb tev!öq "e nátuléD

Reggelenként kanászt láttam,
Esténként a csordát vártam.
Délelőtt a padlást róttam,
Délután egy könyvet bújtam.

,tetér akrat metzén norá˘
.tepégőlpé' ,tsádrohané°
,nabrásáv a matlov ahéN
.nabázáh rÚ za panrásaV
,matkar tezüt nebécnemeQ
.matsom tajah nebzívősE
,matlábaiq nebmevdeq óJ
.matlágizuh tákraf wák'aM

Nyáron néztem tarka rétet,
Szénahordást, cséplőgépet.
Néha voltam a vásárban,
Vasárnap az Úr házában.
Kemencében tüzet raktam,
Esővízben hajat mostam.
Jó kedvemben kiabáltam,
Macskák farkát huzigáltam.

,mette toknáf lánmá!a"aN
.metde% távli% nebsö'lömüˇ
,matdaráfle "ú erétsE
.mattodsom ah ,tjáf menedniM

Nagyanyámnál fánkot ettem,
Gyümölcsösben szilvát szedtem.
Estére úgy elfáradtam,
Mindenem fájt, ha mosdottam.

,mattagllahgem tekésem A
.matdulale lánáro'aV
,matlov were" rokim? ,tlov "Í
Xnatto matlov si godlob eD

A meséket meghallgattam,
Vacsoránál elaludtam.
Így volt, 'mikor gyerek voltam,
De boldog is voltam ottan!

nabávah wele% .233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1995. április 26.

sojáb i!!a tahláv na"oH
xéttőnlef adnor were"siq

Hogyan válhat annyi bájos
kisgyerek ronda felnőtté?

"ávkemreˇ

: Xnasro" wénőngem ah ,anlov si ój ed ,jeH
xagáliv wettőnlef a tehel ne+im ?hjav
,na"oh sé loh ,tréim ,im :tnednim wéndutgeM
.abám a le ennöj mővöj semletjes a
,nogáliv a imráb rokka né wénteheL
.ab"á za eb mánjúb rokaró cneliq men
,nomá% iknes ahos melőt tza énréq meN
.avtál takomo! a ,matláni' rokim "oh
,wetré men tsom tima ,si tza ménetrégeM
;morokkemre" sésem enré tegév lezze
,wenlé% intevado _ "ú wa' _ molánjas eD
Xmoraka tze gém tsom ,nojdaram "í tréza

nabávah netsipan .111233334555567 ,a'araregÉ

Gyermekvágy

Hej, de jó is volna, ha megnőnék gyorsan! :
vajh' milyen lehet a felnőttek világa?
Megtudnék mindent: mi, miért, hol és hogyan,
a sejtelmes jövőm jönne el a mába.
Lehetnék én akkor bármi a világon,
nem kilenc órakor bújnám be az ágyba.
Nem kérné azt tőlem soha senki számon,
hogy mikor csináltam, a nyomokat látva.
Megérteném azt is, amit most nem értek,
ezzel véget érne mesés gyermekkorom;
De sajnálom – csak úgy – odavetni szélnek,
azért így maradjon, most még ezt akarom!

Égeraracsa, 1998. június 30.

názagi rokka rebme zAy
Ywi%táj rokima ,rebme
se"irF relliS

„Az ember akkor igazán
ember, amikor játszik”
Schiller Frigyes

a=dnalaH

,aknu=d a gnir néziv legnu=D
.a=daraham a=dnab atjar
lannáq %igni=D wi%táj te=dirB
.lavá=doh "an sádi=d a sé

Halandzsa

Dzsungel vizén ring a dzsunka,
rajta bandzsa maharadzsa.
Bridzset játszik Dzsingisz kánnal
és a dzsidás nagy hodzsával.

,a=dár sá=dnál llá ettőlE

Előtte áll lándzsás rádzsa,

.ajá=dnif a nabájó=dneb

bendzsójában a findzsája.

,lovát leppi=d 'nin itubi=D

Dzsibuti nincs dzsippel távol,

.locnát er%%e=d irtne=d a tto

ott a dzsentri dzsesszre táncol.

,wenrém teme=d nabimá=d A

A dzsámiban dzsemet mérnek,

.wenni=d a wanzuki=d-ui=d s

s dzsiu-dzsicuznak a dzsinnek.

nabávah ré!eq jú .233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1995. augusztus 27.

tazára"aM
dé%eb soravaz ,neltetehtré
ődreső sara'om ,naltatahráj menka'
ójah sálrotiv siq tlán%ah nabáníQ
ódoklaru iaidni
rev"efórú% igássavol űre%a=dnál
ótatkotih wöröt
rev"efórú% ú%%oh
neteleQ emíc wegecreh ttölü%nneb a
ropu' ,ergöb bbo"an
i'okpég órájperet siq
ajgat géssemen sokotribpézöq sé -siq
taz!ári ienez ttel lőbénezpén regén
te'em "an
tropsődzüq űtedere nápaj
nebkésem iteleq a noméd ,melle%

Magyarázat
_
a=dnalah
_
legnu=d
_
aknu=d
_
a=daraham
_
adi=d
_
a=doh
_
a=dnál
_
a=dár
_
a=dnif
_
pi=d
_
irtne=d
_
%%e=d
_
imá=d
_ uki=d-ui=d
_
nni=d

halandzsa
dzsungel
dzsunka
maharadzsa
dzsida
hodzsa
lándzsa
rádzsa
findzsa
dzsip
dzsentri
dzsessz
dzsámi
dzsiu-dzsicu
dzsinn

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

érthetetlen, zavaros beszéd
csaknem járhatatlan, mocsaras őserdő
Kínában használt kis vitorlás hajó
indiai uralkodó
lándzsaszerű lovassági szúrófegyver
török hitoktató
hosszú szúrófegyver
a bennszülött hercegek címe Keleten
nagyobb bögre, csupor
kis terepjáró gépkocsi
kis- és középbirtokos nemesség tagja
néger népzenéből lett zenei irányzat
nagy mecset
japán eredetű küzdősport
szellem, démon a keleti mesékben

,gnah :wujdnomiq aHy
Yűteb :wujríel ah
senéD elüS

„Ha kimondjuk: hang,
ha leírjuk: betű”
Süle Dénes

űteb sé gnaH

Hang és betű

,iremsi tűteb a ikA
.leviknednim tehtré tó°
integlé%eb dut latlá zA
.lennevele sé lattloH

Aki a betűt ismeri,
Szót érthet mindenkivel.
Az által tud beszélgetni
Holttal és elevennel.

,rebme őlé lözöq nabó°
.nabsárí wat!uhle zA
,rekis nabám a wa' dé%eB
.nav si tlúm nebkev!öq A

Szóban közöl élő ember,
Az elhunytak írásban.
Beszéd csak a mában siker,
A könyvekben múlt is van.

,tárab bbojgel a űteb A
.ernednim wos tínatgeM
,tágáliv wűteb a dsere°
Xelüklén %tehlé men treM

A betű a legjobb barát,
Megtanít sok mindenre.
Szeresd a betűk világát,
Mert nem élhetsz nélküle!

nabávah te%é!e .1113711 ,cnirőltne%tseP

Pestszentlőrinc, 2013. november 16.

tezeheh a arknumá°
tezehen éssiq tnelej

Számunkra a hehezet
jelent kissé nehezet

wemledejretgnaH

,nárpo% a gnah bbasagamgeL
;nárpo%ozzem itevöq tzE
,nabros ,nepé% nöj tla za djaM
.ar- ronet a tlávtá nátzA
,sévkef bbe+ém notirab A
.%ége za %éq %el las- su%%ab S

Hangterjedelmek

Legmagasabb hang a szoprán,
Ezt követi mezzoszoprán;
Majd az alt jön szépen, sorban,
Aztán átvált a tenor -ra.
A bariton mélyebb fekvés,
S basszus -sal lesz kész az egész.

emledejret womaló% A

A szólamok terjedelme

.eb"e lelö továtko téQ

Két oktávot ölel egybe.

:la!rá% si am ,tlov gnah sádo~
.lavvátko "én wamu° amI

nabávah terégí .1111233334555567 ,a'araregÉ

tazára"aM
tla ,nárpo%ozzem ,nárpo% _
gnahkené iőn
su%%ab ,notirab ,ronet _ gnahkené ifréf

Csodás hang volt, ma is szárnyal:
Yma Sumac négy oktávval.

Égeraracsa, 1999. május 25.

Magyarázat
női énekhang – szoprán, mezzoszoprán, alt
férfi énekhang – tenor, bariton, basszus

sujám ,silirpá ,suicrám
,ráv %avat a _ náját
sut%ugua ,suilúj ,suinúj
,rá! a nav tti _ náját
rebmevon ,rebótko ,rebmetpe%
,rám %ő za nöj _ náját
ráurbef ,ráunaj ,rebmeced
ráj lét droz a _ náját

x nabpanóh "e nav pan !áH

,rebmetpe% a sopan cnimraH
.rebmevon ,suinúj ,silirpá

március, április, május
táján – a tavasz vár,
június, július, augusztus
táján – itt van a nyár,
szeptember, október, november
táján – jön az ősz már,
december, január, február
táján – a zord tél jár

Hány nap van egy hónapban ?

Harminc napos a szeptember,
április, június, november.

,panóh ibböt a "ecnimraH

Harmincegy a többi hónap,

.paq ráurbef taclo!no%uh

huszonnyolcat február kap.

:nav véőkö% tnéknevé"éN

Négyévenként szökőév van:

.nabráurbef pan bböt le””e s

s eggyel több nap februárban.

nabávah te%é!e .1111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2004. november 30.

,ivinevetrévé rovokkava wava~
ivinlévé%eveb "ívi %duvut avah

Csavak avakkovor évértevenivi,
hava tuvudsz ivígy beveszévélnivi

sávádavalavaH
(vle!rádam)

,ivinduvut tzava óvoJ xsávádavalavah iviM
;nóvo% ava wnüvütrévé sivi tivim
ivikráváb avah"ovoh ,zava sivi zava treveM
.nóvotjava zava lávártáváhiviq

nabávah ótnobgéj .1711 ,tsepsiQ

Havalavadávás
(madárnyelv)

Mivi havalavadávás? Jovó avazt tuvudnivi,
mivit ivis évértüvünk ava szovón;
Mevert avaz ivis avaz, hovogyhava bávárkivi
kivihávátrávál avaz avajtovón.

Kispest, 2001. február 5.

,ajtjof ah sávúfóh tésétev a wendlöFy
Yaglod adzag nednim ne"él inde%el tza
aluger it%arap

savA za wa' savaH

:savah a tneF
,savA za ,za
:sav a za tnel
.savah si za
,savA za tniM
:sav a na+o
,savah ,sav ah

„Földnek a vetését hófúvás ha fojtja,
azt leszedni légyen minden gazda dolga”
paraszti regula

Havas csak az Avas

Fent a havas:
az, az Avas,
lent az a vas:
az is havas.
Mint az Avas,
olyan a vas:
ha vas, havas,

.sava men ed

de nem avas.

,sav a davlO

Olvad a vas,

,savah men rám

már nem havas,

sava si men

nem is avas

.sav a za rám

már az a vas.

savah tdaraM

Maradt havas

,savA za wa'

csak az Avas,

,sav a za men s
.savah tlov +em?

nabávah molá .11233334555567 ,tsepsiQ

s nem az a vas,
'mely volt havas.

Kispest, 1997. december 28.

wájtokla wéhipóh si tánival A

A lavinát is hópihék alkotják

nosavaH
(eksőlev)

.gé za tagllah ,dlöf a tagllaH
,wogalli' wen%ev ebőhleF
.wéhip "ál a wenegnireq s
.gigév créb a nalpap+átsirQ
,go"ar náhup roktadarriV
.wilréhefiq lőbégéskéq s

nabávah getegref .1233334555567 ,tsepsiQ

Havason
(velőske)

Hallgat a föld, hallgat az ég.
Felhőbe vesznek csillagok,
s keringenek a lágy pihék.
Kristálypaplan a bérc végig.
Virradatkor puhán ragyog,
s kékségéből kifehérlik.

Kispest, 1996. január 4.

,"an gidda wa' léc A

A cél csak addig nagy,

wüjré men le gíma

amíg el nem érjük

mákonu za wizátniH

Hintázik az unokám

!álsiq "e wa~

Csak egy kislány

.nák%ed a lü

ül a deszkán.
Jó messziről nézem ezt,

,tze mezén lőri%%em óJ
.dzekeleb !álsiq a sé

és a kislány belekezd.

,amrof"e men létöq téq A

A két kötél nem egyforma,

Xanrot ój ed ,wizdólábmih

himbálódzik, de jó torna!

,artáh-erőle ,artáh-erőlE

Előre-hátra, előre-hátra,

.arsám-er"e ludzomiq tladlo

oldalt kimozdul egyre-másra.

,locnát artáh ,wizótjú!iQ

Kinyújtózik, hátra táncol,

.locnáhiv "ú ,röt teletöq

kötelet tör, úgy viháncol.

,nabbasagam a ajtjaH

Hajtja a magasabban,

.naltaraka _ avraka

akarva – akaratlan.
Ülőkéhez tapad a test,

,tset a dapat zehékőlÜ

hátradőlni sohasem rest.

.tser mesahos inlődartáh
,rám zeve lavábál A

A lábával evez már,
tágul tüdő és szempár.

.rápme% sé ődüt lugát

Előretol testet, fejet,

,tejef ,tetset loterőlE
.tezevlé "an ,sézré sápmop

pompás érzés, nagy élvezet.

,absagam a wi%úleF

Felúszik a magasba,

.ak'alah ú'raq "e tnim

mint egy karcsú halacska.

,nátáh wi%kef nesetni%zíV

Vízszintesen fekszik hátán,

.nátás "e tnim ,nokav tjah "ú

úgy hajt vakon, mint egy sátán.

,ne%érem loggugár djaM

Majd ráguggol merészen,

.nelétöq tat%ú' tezeq

kezet csúsztat kötélen.

1

ajraq a "oh ,ajraka tzA

Azt akarja, hogy a karja
erőlködjék, nem zavarja.

.ajravaz men ,wéjdöklőre
,lataif %ih ,so!aguR

Ruganyos, hisz fiatal,

.la"na siq ná!rá% wele%

szelek szárnyán kis angyal.

,arbbasagam llá% evtívüS

Süvítve száll magasabbra,

.arugifrro ójah "e tnim

mint egy hajó orrfigura.

,gikege za nebbilleF

Fellibben az egekig,

.wizöktü wengél a wa'

csak a légnek ütközik.

,+ádaka men gássagam A

A magasság nem akadály,

.lápalaq za ,eví% a ed

de a szíve, az kalapál.

,ajrotom a %el etseT

Teste lesz a motorja,

.allotomgödrö "e tnim

mint egy ördögmotolla.

Xraka inllá% ,raka ,rakA

Akar, akar, szállni akar!

.ravaq tele% a%%iv-ado

oda-vissza szelet kavar.

,lüreq 'nit abájá% A

A szájába tincs kerül,

.lürekis nednim tsom ed

de most minden sikerül.

Xgé wéq a léc Xbbejlef XbbejleF

Feljebb! feljebb! cél a kék ég!

.géssögnödrö nebbe ne'nin

nincsen ebben ördöngösség.

,técnedem ,tíljah tedréT

Térdet hajlít, medencét,

. YtécneB siqy a ajloros

sorolja a „kis Bencét” .

Xgém _ gém _ gém ,lüdnel arjÚ

Újra lendül, még – még – még!
ebből soha nem elég!

Xgéle men ahos lőbbe
.teletöq a ajlokraM

Markolja a kötelet.

Xttese lój ed ,menetsI

Istenem, de jól esett!

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1999. december 27.

2

Yrégéc lleq men wanrob ój Ay
gászagi igér

„A jó bornak nem kell cégér”
régi igazság

sérevríH
(eksőlev)

xtsájotkú/ a wü%%ev tréiM
avtímá%el tállenomla°
.dá tabbo"an abil ,a'aq

Hírverés
(velőske)

Miért vesszük a tyúktojást?
Szalmonellát leszámítva
kacsa, liba nagyobbat ád.

.wanjot nebdnö' netteq wezE

Ezek ketten csöndben tojnak.

:ajdut s ,wú/ a lo'ádoktoQ

Kotkodácsol a tyúk, s tudja:

.wanó% sognah nav e+eh tti

itt helye van hangos szónak.

nabávah őtevgam .1111711 ,a'araregÉ

tazára"aM
ótláviq tsézegrémleté _
wőtleq tsézőtref

,wózokoróq allenomla°
tremsi wujátjaf bböt

Égeraracsa, 2004. október 28.

Magyarázat
Salmonella kórokozók, – ételmérgezést kiváltó
több fajtájuk ismert
fertőzést keltők

A látható űrt térnek hívják

wájvíh wenrét trű ótahtál A

nebséseóH
(eksőlev)

Hóesésben
(velőske)

.tá netreq a llá% ekpelóH

Hólepke száll a kerten át.

dne' etekef a nezzizgeM

Megzizzen a fekete csend

.tágam ajdagem naklah sé

és halkan megadja magát.

.rét a rám wülev wiletgeM

Megtelik velük már a tér.

;gnez ,ajrúh afráh tnim ,lé% A
.lét a tti "oh ,wi%tál "ú sé

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

A szél, mint hárfa húrja, zeng;
és úgy látszik, hogy itt a tél.

Égeraracsa, 1995. november 5.

Régi dolog az, nem újsütetű,
hogy jelentést hordoz egy-egy betű

,űtetüsjú men ,za golod igéR
űteb "e-"e zodroh tsétnelej "oh

x airágnuH

ni'oq ra"am sézlej a YHy
,nabmolagrof izöktezmen
zöhűteb e ,matlálatiQ
.nav ezöq im wanra"am a
,airágnuH Ł űteb YHy A
.atda dlöflüq teven a tze
erknü%ér "oh ,tza mezedréQ
xazaH "ohtnim ,tsám tehtnelej

nabávah ótnobgéj .1111711 ,tsepsiQ

Hungária ?

„H” a jelzés magyar kocsin
nemzetközi forgalomban,
Kitaláltam, e betűhöz
a magyarnak mi köze van.
A „H” betű → Hungária,
ezt a nevet külföld adta.
Kérdezem azt, hogy részünkre
jelenthet mást, minthogy Haza?

Kispest, 2004. február 14.

rebme za s ,meledzüq telé zAy
Yagam sédzüq e ajléc
ermI ’ádaM

„Az élet küzdelem, s az ember
célja e küzdés maga”
Madách Imre

X jdzüq bbáknI

,meledzüq aknum A
,rö!ö" :meledzüq a

Inkább küzdj !

A munka küzdelem,
a küzdelem: gyönyör,

,gésneltét géstser A

A restség tétlenség,

.römö' :gésneltét a

a tétlenség: csömör.

nabávah telekiq .1233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1996. március 25.

,nesemle"if ssavlO
Xneltemlerüt "él en

Olvass figyelmesen,
ne légy türelmetlen!

X gem dze"eJ

:+ába% ődnetevöq ,%őn men lef giddemA
Xlánkú/ a bbasoko sájot a ne"el eN

nabávah netsipan .1111711 ,a'araregÉ

Jegyezd meg !

Ameddig fel nem nősz, követendő szabály:
Ne legyen a tojás okosabb a tyúknál!

Égeraracsa, 2004. június 6.

:tset a gésnelle izáHy
Ytser arój ,ar%%or a ssirf
akódnom ipén

„Házi ellenség a test:
friss a rosszra, jóra rest”
népi mondóka

'ánat óJ

Jó tanács

:le %tehré "ú abroq sődI

Idős korba úgy érhetsz el:

Xlekkétrém ed ,%tahi ,%tehE

Ehetsz, ihatsz, de mértékkel!

nabávah ré!eq jú .111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1998. augusztus 16.

séréq e%ér ómo!lút wogásdámi zA

Az imádságok túlnyomó része kérés

talo'paQ
(eksőlev)

.netsi i'iq "e iknedniM
,wannav ,watlov wa' na!áhA
.nnel ,tti ttopaq teklel őlé
.gástláviq men elev inló°
,wantalo'paq a nav eveN
.gásdámi za :vén a ze sé

nabávah ré!eq jú .11233334555567 ,a'araregÉ

Kapcsolat
(velőske)

Mindenki egy kicsi isten.
Ahányan csak voltak, vannak,
élő lelket kapott itt, lenn.
Szólni vele nem kiváltság.
Neve van a kapcsolatnak,
és ez a név: az imádság.

Égeraracsa, 1997. augusztus 23.

sogásólav a men akitnamor A
wanna menah ,izörküt tetelé
tásámpéq ttotísimahgem

A romantika nem a valóságos
életet tükrözi, hanem annak
meghamisított képmását

galli' i!o'áraQ

Karácsonyi csillag

,sérétazah !o'áraq A
.epennü wlah nohtto za zE
avráj nebvé zéhen ,ú%%oH
.epéq galli' óvíhazaH

A karácsony hazatérés,
Ez az otthon halk ünnepe.
Hosszú, nehéz évben járva
Hazahívó csillag képe.

nav tto négév a wennedniM
.asádlá nohtto gelem A
ergév nátu wopan gediR
.aját wnuzáh lurob eb!éF

Mindennek a végén ott van
A meleg otthon áldása.
Rideg napok után végre
Fénybe borul házunk tája.

,dará nebdne' tetere% A
.wnugnah a tláv arógottuS
léné!éf "ál wnüse'ém A
.wnutahtálle eri%%em óJ

A szeretet csendben árad,
Suttogóra vált a hangunk.
A mécsesünk lágy fényénél
Jó messzire elláthatunk.

,nednim wos-wos %el sogáliV
.wennehiple wödöq sékrü°
,netétös a tá leví tÚ
.werebme za wenrétazaH

nabávah molá .23711 ,cnirőltne%tseP

Világos lesz sok-sok minden,
Szürkés ködök elpihennek.
Út ível át a sötéten,
Hazatérnek az emberek.

Pestszentlőrinc, 2015. december 30.

za agástrázle izjardlöf ját A
wanásádaramnnef sárájvle! a ako

A táj földrajzi elzártsága az oka
a nyelvjárás fennmaradásának

őgnez isoraQ

:attatraf wa' ?egger mápA
.absoraQ ?eq i!dörüf
,soraQ a tti :táh mettü"?E
.sorakat nellim wiccál

Apám regge' csak fartatta:
fürödnyi ke' Karosba.
E'gyüttem hát: itt a Karos,
láccik millen takaros.

,malour ?odnog tim ikrákA
.arou"rep wollá mën üq
,sogam nallo ?ám pan a treM
.sogalopuh mëtset elöüt

Akárki mit gondo' ruolam,
kü nëm állok pergyuora.
Mert a nap má' ollan magos,
tüöle testëm hupolagos.

,out siq wos-wos ?ebéjöüdrüF
.oulli"áq wünneb !e'nin
,töüdi za né möt?öt ?ebziV
.töüdnis a mëzin nanno

Fürdüöjébe' sok-sok kis tuo,
nincseny bennük kágyilluo.
Vizbe' tö'töm én az idüöt,
onnan nizëm a sindüöt.

ánabvah a!adlöf .233334555567 ,a'araregÉ

tazára"aM
integrüs
sorakalaZ
mettöjle
wi%tál
ne+im
malór
őgevel daba%
rám
na+o
előt
soga+óh
ót
agi' neletzem
ődi
pére'

Karosi zengő

_
intatraf
_
soraQ
_
mettü"?e
_
wiccál
_
nellim
_
malour
_
ó"rep
_
?ám
_
nallo
_
elöüt
_ sogalopuh
_
out
_
ólli"áq
_
öüdi
_
ődnis

Égeraracsa, 1995. szeptember 16.

Magyarázat
fartatni
Karos
e'gyüttem
láccik
millen
ruolam
pergyó
má'
ollan
tüöle
hupolagos
tuo
kágyilló
idüö
sindő

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

sürgetni
Zalakaros
eljöttem
látszik
milyen
rólam
szabad levegő
már
olyan
tőle
hólyagos
tó
meztelen csiga
idő
cserép

lüvíq nere/ip sú/nakras A
si !ámrás sú/nakras wizetél

A sarkantyús pityeren kívül
létezik sarkantyús sármány is

ú/nakras nabú/áQ

Kátyúban sarkantyú

tú/áq tál ú//af A

A fattyú lát kátyút

.tú/nakras nere/ip s

s pityeren sarkantyút.

ú/nattap gém nebzíV

Vízben még pattantyú

.ú//akis sú/nattaq s
,tú/nagof a ajtnáR
.tú/nallaq ,tú/nappa'
ú//avi% a ludnI
.ú//agud sú//agrof s
,tú//alot ajtagzoM
.tú//agúb ,tú//agúz

s kattantyús sikattyú.
Rántja a fogantyút,
csappantyút, kallantyút.
Indul a szivattyú
s forgattyús dugattyú.
Mozgatja tolattyút,
zúgattyút, búgattyút.

:ú//ah s ú/nappal nöJ

Jön lappantyú s hattyú:

.ú””af s ú/lopoq "of

fogy kopoltyú s faggyú.

nabávah telekiq .11123333455556= ,tsepsiQ

Kispest, 1998. március 13.

Yxtettet ttetettet e dettet eTy
sédréq sokétáj

evde% ebsrev ettet nemeleQ

nemeleQ sepere~
.neletre% ttelefre°
:neseklel tegne"E
.nesedne' men e%reP
neke/E gnez e%%eM
.nekeret * ttet emE
:negele wen?gnezreB
YXnemeleQ ,tze ddet eNy

nabávah őtevgam .11711 ,a'araregÉ

„Te tetted e tettetett tettet?”
játékos kérdés

Kelemen tette versbe szedve

Cserepes Kelemen
Szerfelett szertelen.
Egyenget lelkesen:
Persze nem csendesen.
Messze zeng Etyeken
Eme tett — tereken.
Berzeng'nek elegen:
„Ne tedd ezt, Kelemen!”

Égeraracsa, 2002. október 7.

we!émlüröq so!ozib ikAy
,téjef a le it%ev men ttözöq
Yeinet%evle tim 'nin wanna
rák%O dljáV

„Aki bizonyos körülmények
között nem veszti el a fejét,
annak nincs mit elvesztenie”
Wilde Oszkár

tenétröt siQ

ekönőf =röt lárt%ua "E
.tlábaiq evdőlegrém
,panim a ttev tognáremuB

Kis történet

Egy ausztrál törzs főnöke
mérgelődve kiabált.
Bumerángot vett a minap,

.tlávgem "í lőtigér a

a régitől így megvált.

,le tza atbod abáih eD

De hiába dobta azt el,

.tréta%%iv nalatnudnim

minduntalan visszatért.

YXtéjőlü/üfnáfzűf a tzAy
.tréze ő tlü%őeleb s

nabávah molá .111233334555567 ,tsepsiQ

„Azt a fűzfánfütyülőjét!”
s beleőszült ő ezért.

Kispest, 1998. december 24.

,dúr-dúr-dúr ,aváp a bbe°y
Ytúr ,túr ,túr ak+up a trem
akódnom ipén

mákonu za i'návíQ

_ nabálaZ _ noknukotriB
.nabrá! a tlov wnákonu
,atgofiq tődi ój A
.atgo"arlüröq pan a
nebőse tti tnékbé"E
:nebőrem nav rás na+o
iq wi%et "ú tá/uq A
.intagu notápalkép

„Szebb a páva, rúd-rúd-rúd,
mert a pulyka rút, rút, rút”
népi mondóka

Kíváncsi az unokám

Birtokunkon – Zalában –
unokánk volt a nyárban.
A jó időt kifogta,
a nap körülragyogta.
Egyébként itt esőben
olyan sár van merőben:
A kutyát úgy teszik ki
péklapáton ugatni.

,mákonu za i'návíQ
,má zedréq ed ,ő zedréq
,go"ar "ú eme% nebzöQ
.wo"av né :zedréq tika

Kíváncsi az unokám,
kérdez ő, de kérdez ám,
Közben szeme úgy ragyog,
akit kérdez: én vagyok.

:llá men eb ajá% i'iQ
xlát!ara dloh a tehely
Yxwav gel!ét dnokav a sÉ
.wava% a wa' wengerep

Kicsi szája be nem áll:
„lehet a hold aranytál?
És a vakond tényleg vak?”
peregnek csak a szavak.

,=árad men "él őgnez Ay
x=árav a ajáhur wa'
ógo"ar ,sokí' agráS
Y .ógo"ub etekef a

„A zengő légy nem darázs,
csak ruhája a varázs?
Sárga csíkos, ragyogó
a fekete bugyogó. ”

,ráj nassal Xtsakaq a dzéNy
,rám tdaráf "oh ,wi%tál "ú
:iq lüred nanno ze sÉ
Y .ilepic wú/ sám gidnim

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

„Nézd a kakast! lassan jár,
úgy látszik, hogy fáradt már,
És ez onnan derül ki:
mindig más tyúk cipeli. ”

Égeraracsa, 1996. november 27.

wa' tekerebme za lánsázatU
zohsám"e itöq a!ári watu za

Utazásnál az embereket csak
az utak iránya köti egymáshoz

lénkérek!ámroQ

,tőtet a meréle "ohA
:ttőle i'okpég a motáL
,wáf a nabros pé% wanlogguG
.bbála lekkeretémoliQ
,avnahorel lavi'oq A
,avnahusle wüttellem djaM
,llálef dnim-dnim avdokzótjú˘
.llá% ebgé za wujáráp sÉ
,nódok%apaq ,nö"löv a tÁ
.nobmod a ,tnef wezéna%%iV
_ talvát a ze _ motál arjÚ
.takáf a _ dnim _ inloggugeL

nabávah őtevgam .233334555567 ,a'araregÉ

Kormánykeréknél

Ahogy elérem a tetőt,
Látom a gépkocsi előtt:
Guggolnak szép sorban a fák,
Kilométerekkel alább.
A kocsival lerohanva,
Majd mellettük elsuhanva,
Nyújtózkodva mind-mind feláll,
És párájuk az égbe száll.
Át a völgyön, kapaszkodón,
Visszanézek fent, a dombon.
Újra látom – ez a távlat –
Leguggolni – mind – a fákat.

Égeraracsa, 1995. október 20.

lükenem noka!rá% dut ikA
lőle sézehé sé gedih a

esézötlöq "ebkéq őtlöQ

,widökzötlöq men "ebkéq A
.timmes lavágam %iv men ne%ih
,llá%le neűre%"e le%%Ő
.tíret men rám dlöf so"af a trem
,lunov arkaját bbegeleM
.gi%avat djam lelettá loha
,ainlocruh tim 'nin leviM
.wizötlöq agamnö wa' tréza

nabávah ré!eq jú .111711 ,a'araregÉ

Aki tud szárnyakon menekül
a hideg és éhezés elől

Költő kékbegy költözése

A kékbegy nem költözködik,
hiszen nem visz magával semmit.
Ősszel egyszerűen elszáll,
mert a fagyos föld már nem terít.
Melegebb tájakra vonul,
ahol áttelel majd tavaszig.
Mivel nincs mit hurcolnia,
azért csak önmaga költözik.

Égeraracsa, 2003. augusztus 14.

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

nabmókcuQ

Amikor a köd már mindent elnyel zordul,
olyankor a lélek csak befelé fordul

Kuckómban

,nednim gáv-rú% nebgedih A
.worasrotúb selé wos tnáB
,rebmegerö se+é%e% tniM
.goladna wnüttözöq lét A

A hidegben szúr-vág minden,
Bánt sok éles bútorsarok.
Mint szeszélyes öregember,
A tél közöttünk andalog.

,afráh a gnez nonotalaB
;sév gedih a ,dasah erküT
:lajjabor "an göröd ,tlövüS
.sédeper ze * Ygéj a wizíHy

Balatonon zeng a hárfa,
Tükre hasad, a hideg vés;
Süvölt, dörög nagy robajjal:
„Hízik a jég” ― ez repedés.

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

A fűtetlen, hűs szobámban
Rideg tárgyak között morgok.
Lágy melegben oldódnak fel,
S gömbölyödnek le a sarkok.

,lugát géj a nopan geleM
;sám sér a ze s , Yloruty evröT
:izrégem trem ,ól a daiR
.sánair ze * wí'zív na%%oH

Meleg napon a jég tágul,
Törve „turol” , s ez a rés más;
Riad a ló, mert megérzi:
Hosszan vízcsík ― ez rianás.

nabávah wele% .1111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2004. április 23.

tnámé" sre! welél ikemre" A

A gyermeki lélek nyers gyémánt

tnef sé tneL

,"av nabkorub nabrokkemreˇ
;tetere% a wilmará
,"an gáliv a dettölüröQ
.detehsel lőrtnel wa' ed
,lüröq gém %ev gáliveseM
;!árap +o deterémtset
,lürö nednim dettölüröQ
.!álat wos nav tnef wa' sé

nabávah sádlá .1111233334555567 ,a'araregÉ

Lent és fent

Gyermekkorban burokban vagy,
áramlik a szeretet;
Körülötted a világ nagy,
de csak lentről lesheted.
Mesevilág vesz még körül,
testméreted oly parány;
Körülötted minden örül,
és csak fent van sok talány.

Égeraracsa, 1999. július 10.

,appot-eppit "e "em ttomAy
,a!ug-e!eg i%üv nátáh
,"én elüf ,"én eme%
Y"énno%uh gidep ömröq
akódnom igésrö

„Amott mëgy ëgy tippe-toppa,
hátán vüszi genye-gunya,
szëme négy, füle négy,
körmö pedig huszonnégy”
örségi mondóka

savol sé óL

,ól jep a tatkab notÚ
.ózatu "e lü atjar
Xój anlov innehipgeM
.ódagof a e%%em ed
,ótahráv tú ú%%oh géM
.ólgavol a tza ajdut

Ló és lovas

Úton baktat a pej ló,
rajta ül egy utazó.
Megpihenni volna jó!
de messze a fogadó.
Még hosszú út várható,
tudja azt a lovagló.

,ógo"ar vdekój a mÁ

Ám a jókedv ragyogó,

.ógosrah wené za sé

és az ének harsogó.

, _ ó% atub _ savol sé óL
.ó"ahsúh :őtteq a dnim

nabávah te%é!e .1111233334555567 ,tsepsiQ

Ló és lovas – buta szó – ,
mind a kettő: húshagyó.

Kispest, 1999. november 21.

:teven loh ,rís loHY
Ywere" a ne+i
akódnom ipén

„Hol sír, hol nevet:
ilyen a gyerek”
népi mondóka

noná% savoL

,iq za "oh ,wetizedréQ
x ?íh ika sé ráv ika

Lovas szánon

Kérdezitek, hogy az ki,
aki vár és aki hí' ?

,í! a/uq loh? ,sőremsI

Ismerős, 'hol kutya nyí,

Xí" :lavól wnü"emázzoh

hozzámegyünk lóval: gyí!

Xin ,nabóh a nav sápa~

Csapás van a hóban, ni!

.ís a tti tto"ah tomo!

nyomot hagyott itt a sí.

,im ado wnü"em trézA

Azért megyünk oda mi,

.if siq "e ttetelü% trem

mert született egy kis fi.

:it wa'men ,si sám tto %eL
,ír ika ,a!amörö

Lesz ott más is, nemcsak ti:
örömanya, aki rí,

. ?ív ika ,wonjab "e sé

és egy bajnok, aki ví' .

, ?í% takos iq? ,si na+O

Olyan is, 'ki sokat szí' ,

.iq sé eb djam lák%ám ed

de mászkál majd be és ki.

nabávah getegref .1111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1999. január 25.

,davlo ,eh!e rokt%erekzíVy
Ytahdo%avat nasoramah
aluger it%arap

„Vízkeresztkor enyhe, olvad,
hamarosan tavaszodhat”
paraszti regula

x lőrreM

,modut meN
nöj nannoh "oh

Merről ?

Nem tudom,
hogy honnan jön

la%savat

tavasszal

.telekiq a

a kikelet.

,léd nálaT

Talán dél,

,wa%é nát "av

vagy tán észak,

tagu!pan
xtelekpan "av

nabávah getegref .1111233334555567 ,tsepsiQ

napnyugat
vagy napkelet?

Kispest, 1999. január 8.

: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.

,atub a wizoktativ lakkosáM
soko za lavágamnö

Másokkal vitatkozik a buta,
önmagával az okos

x men tréiM

,tekettőnlef a metré meN
:sorávizíV nav ah"oh treM
tegilsoráV a za rokkA
xsorávtegil tehel men "oH

Miért nem ?

Nem értem a felnőtteket,
Mert hogyha van Víziváros:
Akkor az a Városliget
Hogy nem lehet ligetváros?

,tekettőnlef a metré meN
:wópórgu nav re%"e ah treM
óláhkóp a e"u rokkA
xwópóláh tehel men tréiM

Nem értem a felnőtteket,
Mert ha egyszer van ugrópók:
Akkor ugye a pókháló
Miért nem lehet hálópók?

,tekettőnlef a metré meN
:a+o'op nav re%"e ah treM
a'ót a za e"u rokkA
xa+o'ot tehel men tréiM

Nem értem a felnőtteket,
Mert ha egyszer van pocsolya:
Akkor ugye az a tócsa
Miért nem lehet tocsolya?

nabávah wele% .1233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1996. április 2.

téq lénsédekremsI
wizoklálat víődréq

Ismerkedésnél két
kérdőív találkozik

x
(eksőlev)

xeb idef loh ,lenne+im ,tiM
,nogatsav nátáh a weniM

?

(velőske)

Mit, milyennel, hol fedi be?
Minek a hátán vastagon,

xehipóh a na"ál %et tim

mit tesz lágyan a hópihe?

xtavat a wisel nannoh ,wiQ

Kik, honnan lesik a tavat?

,novah a wiq ,wanláni' tiM

Mit csinálnak, kik a havon,

xwanatrat éleferrem sé

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

és merrefelé tartanak?

Égeraracsa, 1995. november 26.

,monád-moníd divöRy
Ymonáb-moná% ú%%oh
akódnom ipén

„Rövid dínom-dánom,
hosszú szánom-bánom”
népi mondóka

x mara! a tlet leviM

Mivel telt a nyaram ?

norá! matlágdala°
,norátah téhdeteH
:mettet es tebe"E
.mettegreq tekékpeL

Szaladgáltam nyáron
Hetedhét határon,
Egyebet se tettem:
Lepkéket kergettem.

,ógnopa' siq a nebbiL
.ógnallip ú!rá% akraT
,tezevlé "an integreQ
.tehel men ingofgem treM
Xanátu * nebberleF
; ?abámo! wonahoR
,llá% ado ,llá% edI
.rá! a le tlet lezzE

nabávah te%é!e .111711 ,tsepsiQ

Libben a kis csapongó,
Tarka szárnyú pillangó.
Kergetni nagy élvezet,
Mert megfogni nem lehet.
Felrebben — utána!
Rohanok nyomába' ;
Ide száll, oda száll,
Ezzel telt el a nyár.

Kispest, 2003. november 11.

némerep moladori zA
!émezre% e ló% zehpén a

Az irodalom peremén
a néphez szól e szerzemény

egilej irátpaN
(ój ervé "e wa' amlatrat)

Naptári jelige
(tartalma csak egy évre jó)

si wenví% ,si wen%É

Észnek is, szívnek is

,erődi súb ,erődi gív

víg időre, bús időre,

nabulaf ,nabsoráV
.előleb tuj wenpénzáh a

nabávah ré!eq jú .1111711 ,a'araregÉ

Városban, faluban
a háznépnek jut belőle.

Égeraracsa, 2004. augusztus 22.

,nav ru sé tla nebvle! teméN
,ó% witna za %alo-nital
,nabvál% a nav irat% "e wa'
ótíromám wnügésőb "í

Német nyelvben alt és ur van,
latin-olasz az antik szó,
csak egy sztari van a szlávban,
így bőségünk mámorító

le lüvé meN

Nem évül el

,tehel rebme nápu' gerÖ
;név :rám tallá ,!évön
ttodoravaz tadutzöq A
.néret wutalán%ah

Öreg csupán ember lehet,
növény, állat már: vén;
A köztudat zavarodott
használatuk terén.

er- ődi sé ar- wa"rát A
,igér :ó% se+eh a
té+eh tréze ,willi edI
.iréq si ó sé ső

A tárgyak -ra és idő -re
a helyes szó: régi,
Ide illik, ezért helyét
ős és ó is kéri.

,ak'ó ,setlé :wutazotláV
,ttedemelé ,soroq
,nodó ,iső ,gga ,seigéR
.ttedehnév ,gatava
,úroq ttoljah ,tlünév ,sődI
;idsó sé tluvale
na××oh takiakézamrá°
…inloros entehel

nabávah molá .1111711 ,tsepsiQ

Változatuk: éltes, ócska,
koros, élemedett,
Régies, agg, ősi, ódon,
avatag, vénhedett.
Idős, vénült, hajlott korú,
elavult és ósdi;
Származékaikat hosszan
lehetne sorolni…

Kispest, 2004. december 15.

egne" ,na"u egneˇy
,ak'ódnomsrev siq a
alánő enréfle
,ak'osarag téq-"e
gidep ttala anóh
Yak'álaq barad "e
őtnö%öq sáfért

„Gyenge ugyan, gyenge
a kis versmondócska,
elférne őnála
egy-két garasocska,
hóna alatt pedig
egy darab kalácska”
tréfás köszöntő

őtnö%öq ipanvéN
(nájpala !ámo"ahjá%)

Névnapi köszöntő
(szájhagyomány alapján)

,daka% ne!!öq negi ,lá%anréc a !okéV

Vékony a cérnaszál, igen könnyen szakad,

.dakagem ?ebnednim ,mabál téq a egneˇ

Gyenge a két lábam, mindenbe' megakad.

:takos wotahdnom men

nem mondhatok sokat:
,si mevle! a Yegneˇy

„Gyenge” a nyelvem is,

:tebe"e wodnom men

nem mondok egyebet:

Xta-…………… \(z)a ?ákos\

/soká' a(z)/ ……………-at!
netsI za essetlÉ

Xte-…………… \(z)a ?ákos\

nabávah getegref .11711 ,tsepsiQ

Éltesse az Isten
/soká' a(z)/ ……………-et!

Kispest, 2002. január 24.

tazára"aM

Magyarázat

Xtakáifó` ?ákos…
XtakonilataQ a…
XtekivÉ za ?ákos…
Xteketebé=rE za…

…soká' Zsófiákat!
…a Katalinokat!
…soká' az Éviket!
…az Erzsébeteket!

bmalag tlüs a "oh ,dráv eNy
YXnöjlüper abdá% a
sézejefiq sepéq

„Ne várd, hogy a sült galamb
a szádba repüljön!”
képes kifejezés

sátagóN

,ózlanov ,őzröq ,aksáT
Xój innem abáloksi
,levésem wos dár tto wanráV
Xle dlésem sé azah sseis
,llá datjar _ "av %%or ,"av óJ
;+ába% sám erre ne'nin
,wanój innel bbesemedrÉ
.wanloháple "ú ,men ah trem

nabávah sádlá .711 ,a'araregÉ

Nógatás

Táska, körző, vonalzó,
iskolába menni jó!
Várnak ott rád sok mesével,
siess haza és meséld el!
Jó vagy, rossz vagy – rajtad áll,
nincsen erre más szabály;
Érdemesebb lenni jónak,
mert ha nem, úgy elpáholnak.

Égeraracsa, 2000. július 8.

:tlukala nomo!-netpéL
tlúm a ,gér a tnakkublef

mettegövön ,mettőn ,mettőN

Lépten-nyomon alakult:
felbukkant a rég, a múlt

Nőttem, nőttem, növögettem

,ttetni mélef moroksiq A
.wettiv neblö gém rokimA
,watvó lőtlé% ,már watzá"iV
.watlosovro ,matlov geteB

A kiskorom felém intett,
Amikor még ölben vittek.
Vigyáztak rám, széltől óvtak,
Beteg voltam, orvosoltak.

,mettegövön ,mettőn ,mettőN
.nebke%éf siq ,gelem ,ahuP
,má pan a za ttöjle lügéV
:má!a atdnom tza rokimA

Nőttem, nőttem, növögettem,
Puha, meleg, kis fészekben.
Végül eljött az a nap ám,
Amikor azt mondta anyám:

,le wa' dlodnog ,"av úif "aNy
YXlese men le rám ,melémer S
,ettet erdlöf mabál lazzA
...ebtelé za matludni "Í

nabávah ótnobgéj .111233334555567 ,tsepsiQ

„Nagy fiú vagy, gondold csak el,
S remélem, már el nem esel!”
Azzal lábam földre tette,
Így indultam az életbe...

Kispest, 1998. február 6.

allirtrádam tahzognah men nodloH A

A Holdon nem hangozhat madártrilla

őlerá˘

Nyárelő

nokolanjah sáráP
,treq a lehel nédü
a=árav rokne+I
.trebme za ajgofgem

Párás hajnalokon
üdén lehel a kert,
Ilyenkor varázsa
megfogja az embert.

növüf révöq ,sosúH
,tamrah a wizö"nö"
labbál neletízeM
.wanplat a őtíssirf

Húsos, kövér füvön
gyöngyözik a harmat,
Mezítelen lábbal
frissítő a talpnak.

tlúmle gelgév aráM
,a%án te%émret a
réhef wáf a tlluheL
.ajátérkobgáriv

Mára végleg elmúlt
a természet násza,
Lehullt a fák fehér
virágbokrétája.

wenőn wábab'lömüˇ
, _ webbe% er"e _ nokáf
argá-lórgá wutjaR
.dekper akrádam a

Gyümölcsbabák nőnek
fákon – egyre szebbek – ,
Rajtuk ágról-ágra
a madárka repked.

nogá sotno' sánraB
,we%éf tte%é!eveh
-bmalag seh+ep enneB
.wezén arkákóif

Barnás csontos ágon
hevenyészett fészek,
Benne pelyhes galambfiókákra nézek.

:ó!akú/ a látéS
,tna//oq wenkébi' a
ttözöq dlöz a nokáF
.tnakkir óknilám a

Sétál a tyúkanyó:
a csibéknek kottyant,
Fákon a zöld között
a málinkó rikkant.

YXóríb nednim tucnuHy
,er"e ajlábaiq _
,lü aráfe!%ere~
.er””em a zén mes ár

„Huncut minden bíró!”
– kiabálja egyre,
Cseresznyefára ül,
rá sem néz a meggyre.

,aka%jé za eh!E
;gelem rám lappan a
,gé za wéq ógo"aR
.gellef ajrakat men

nabávah sádlá .1233334555567 ,a'araregÉ

Enyhe az éjszaka,
a nappal már meleg;
Ragyogó kék az ég,
nem takarja felleg.

Égeraracsa, 1996. július 18.

„Nyakamba hull a lángderűs ég”
Babits

Ygé sűredgnál a lluh abmaka˘y
’ibaB
norá˘

,pan a ráj nasagaM
;gelem a őnekker
,si a/uq a gehiL
.tehel egele trem

Nyáron

Magasan jár a nap,
rekkenő a meleg;
Liheg a kutya is,
mert elege lehet.

,!éf a wizoropáZ
;tagllah námén ját a
dlöf a tsom itegÉ
.taplat neletzem a

Záporozik a fény,
a táj némán hallgat;
Égeti most a föld
a meztelen talpat.

,őgevel a wizzI
;rá! a néjőleled
lösűh nabrokob A
.rádam a nesedne'

Izzik a levegő,
delelőjén a nyár;
A bokorban hűsöl
csendesen a madár.

,azúb a ttel ekő°
;ráv arsátara rám
lakko'apip soriP
.rátah a elet nav

Szőke lett a búza,
már aratásra vár;
Piros pipacsokkal
van tele a határ.

:si tér a tegetnI
,gárivazúb wéq a
atéragram réheF
.bálakra% akrat sé

Integet a rét is:
a kék búzavirág,
Fehér margaréta
és tarka szarkaláb.

nokatu za lugráS
,wcarat tdará%le za
na//otel lórkáf sÉ
.wcarab tteré "e-"e

Sárgul az utakon
az elszáradt tarack,
És fákról letottyan
egy-egy érett barack.

,wó"ob sevel ,sedÉ
:mo%i rám tével a
őlelö tájóraQ
.mo'idarap sorip

Édes, leves bogyók,
a levét már iszom:
Karóját ölelő
piros paradicsom.

tlüsedne' á++osoM
,séteven isujám |a\
arám tteréeb sÉ
.sétev i%avat a

Mosollyá csendesült
(a) májusi nevetés,
És beérett mára
a tavaszi vetés.

nabávah sádlá .1233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1996. július 18.

„Bort hoz, ha felhőt nem látsz,
Pongrác, Szervác, Bonifác”
paraszti regula

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

wékinti˘

,gát %el rokka lóblappan wű°
,gáliv a tláv lőblét rokim?
.gáret%e za lepeleq sé
,wéq ed , _ Xahűh _ go"ar tlobgÉ
,wéke ,wápaq wenderbélef
.wékinti! a tza itegrüs
,ajdnom iq-iq nab%avat A
,ajdnog tnétsüt %el erim "oh
.ajbmog !orot a tnilóbár s
,wá%i za rám lüreq artáH
tá!%irat a witlötlef sé
.wá%%imenrob s wá%%irob a
;tehem tsevgör ,nav %éq ah"oH
:tehel deit gém am zednim
.telekiq pé% a ráv si dár

nabávah sádlá .111233334555567 ,a'araregÉ

Nyitnikék

Szűk nappalból akkor lesz tág,
'mikor télből vált a világ,
és kelepel az eszterág.
Égbolt ragyog – hűha! – , de kék,
felébrednek kapák, ekék,
sürgeti azt a nyitnikék.
A tavaszban ki-ki mondja,
hogy mire lesz tüstént gondja,
s rábólint a torony gombja.
Hátra kerül már az iszák,
és feltöltik a tarisznyát
a borisszák s bornemisszák.
Hogyha kész van, rögvest mehet;
mindez ma még tied lehet:
rád is vár a szép kikelet.

Égeraracsa, 1998. július 15.

ráj ahtán jú zoh%avat jÚ

Új tavaszhoz új nátha jár

%avat ódokzótjú˘
(eksőlev)

Nyújtózkodó tavasz
(velőske)

.neltemlerüt ,dokpaq lé% A

A szél kapkod, türelmetlen.

widoklurá lórgolod "aN

Nagy dologról árulkodik

.nesemletjes gnoro% s ,treq a

a kert, s szorong sejtelmesen.

xtehel im _ tto _ náksátrot%áP

Pásztortáskán – ott – mi lehet?

widok%apaq nártélőceB

Becőlétrán kapaszkodik

.telekiq pé% ót%ajras a

a sarjasztó szép kikelet.

nabávah telekiq .11233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1997. március 8.

:%!úhiq ah ,lükörö d"aHy
YXttőle nednim azah A
ie'löQ

„Hagyd örökül, ha kihúnysz:
A haza minden előtt!”
Kölcsey

nohttO

,noh ra"am űrö!ö" ,mázah ttodámI
.nohtto wetehel tti sika' lüde"e

nabávah telekiq .11233334555567 ,tsepsiQ

Otthon

Imádott hazám, gyönyörű magyar hon,
egyedül csakis itt lehetek otthon.

Kispest, 1997. március 10.

re%dneraigrene téq lénsélelÖ
nabmolazib ttü"e gezer

Ölelésnél két energiarendszer
rezeg együtt bizalomban

sélelÖ

,pé% inlelÖ
.ój inlelö
,zokof tevdeQ
.ótahtál ze
,wennelteznÖ
;leven wanój
tlötelet sÉ
.lemmelezré

Ölelés

Ölelni szép,
ölelni jó.
Kedvet fokoz,
ez látható.
Önzetlennek,
jónak nevel;
És teletölt
érzelemmel.

,t!ágam zűlE
.tséléf ző"el
da tamlaziB
.sélelö za

Elűz magányt,
legyőz félést.
Bizalmat ad
az ölelés.

ta"ávté "aN
.lügév zekéf
sédegerÖ
.lüpé% ,lussal

Nagy étvágyat
fékez végül.
Öregedés
lassul, szépül.

,nav "í ze aH
:moko ár %el
tamázah "oH
.moloraktá

Ha ez így van,
lesz rá okom:
Hogy hazámat
átkarolom.

nabávah telekiq .111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1998. március 20.

tetere% ikemre" A
nalatrátah eséznö

A gyermeki szeretet
önzése határtalan

miesŐ

,tlov !émeq ,gedih mápA

Őseim

Apám hideg, kemény volt,

.gelem ,ahup má!a

anyám puha, meleg.

né mettel lőbőtteq E

E kettőből lettem én

.gelev"e aruf +i
,ékkörö wenlé menneB
."em ávohráb matu
,wolodnog arra nebzöQ
."e * őtteq a "í "oh

nabávah ré!eq jú .11233334555567 ,a'araregÉ

ily fura egyveleg.
Bennem élnek örökké,
utam bárhová megy.
Közben arra gondolok,
hogy így a kettő — egy.

Égeraracsa, 1997. augusztus 8.

.wázzodroh tétenezü igé aigrene za wokalalej A
nájrodA ra"aM _ asázamlakla űteb Q téq A
w Ł négév ó% a , k Ł nabó% a _ tnire%

A jelalakok az energia égi üzenetét hordozzák.
A két K betű alkalmazása – Magyar Adorján
szerint – a szóban → k , a szó végén → w

Ősi írásunk betűsora

arosűteb wnusárí isŐ
(evtísénezgem)

(megzenésítve)

d * ’*c*b _á_a
,De sé ~e - Ce - Be - Á - A

a_ á*b*c * ’ *d
A – Á – eB – eC – eCs és eD,

h * ”*g*f _é_e
,He sé ˇe - Ge - Fe - É - E

e _é*f*g* ” * h
E – É – eF – eG – eGy és eH,

l * w-k * j * í _ i
,Le sé Qe téq - Je - Í - I

i - í _ j * k-w * l
I – Í – eJ – két eK és eL,

:lej ibböt a nabros nöj s

s jön sorban a többi jel:

ő_ö_ó_o _!*n*m *+
,Ő - Ö - Ó - O - ˘e - Ne - Me - ^e

+* m * n* ! *o_ ó- ö- ő
eLy – eM – eN – eNy – O – Ó – Ö – Ő,

/*t*%*s*r *p
, ?őj si ˛e - Te - °e - Se - Re - Pe

p* r*s* %* t * /
eP – eR – eS – eSz – eT – eTy is jő' ,

=*z*v _ű _ü_ú_u
,%éq * `e - Ze - Ve - Ű - Ü - Ú - U

u- ú*ü- ű*v*z *=
U – Ú – Ü – Ű – eV – eZ – eZs — kész,

.zéhen si men inór eb%é

észbe róni nem is nehéz.

nabávah netsipan .2711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2005. június 27.

1

A jelalakok az energia égi üzenetét hordozzák.
A két K betű alkalmazása – Magyar Adorján
szerint a szóban → k , a szó végén → w

Ősi írásunk betűsora
A – Á – eB – eC – eCs és eD,
E – É – eF – eG – eGy és eH,
I – Í – eJ – két eK és eL,
s jön sorban a többi jel:
eLy – M – eN – eNy – O – Ó – Ö – Ő,
eP – eR – eS – eSz – eT – eTy is jő' ,
U – Ú – Ü – Ű – eV – eZ – eZs — kész,
észbe róni ne is nehéz.

Égeraracsa, 2005. napisten havában

2

ajlataif tleléb lellé°
ajlunatgem nároq ah ,ój

Széllel bélelt fiatalja
jó, ha korán megtanulja

timalav ré evéte%%Ö

Xahóh ,ahóH Xéh ,nabbassaL
Xahlob'ávoq tnim ,jgottap eN
,révagi' siq denneb ne"eL

Összetéve ér valamit

Lassabban, hé! Hóha, hóha!
Ne pattogj, mint kovácsbolha!
Legyen benned kis csigavér,

.ré bbávot za ,ráj nassal iQ?

'Ki lassan jár, az tovább ér.

:tah arsám"e név gem újfI

Ifjú meg vén egymásra hat:

.talat%apat s gés%ékertteT

Tettrekészség s tapasztalat.

nabávah terégí .1111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2004. május 31.

Yxdelév inze!esrev enrem vle! +eMy
ifőteP

„Mely nyelv merne versenyezni véled?”
Petőfi

gereme% evzetemreP

Permetezve szemereg

gerepe' evdzeklE

Elkezdve csepereg

.nesedne' erre%"e

egyszerre csendesen.

gerepel evgepe~

Csepegve lepereg

,ne%ere wederem

meredek ereszen,

wen%evle evgemer S

S remegve elvesznek

.nebkeppe' "ereze

ezeregy cseppekben.

e-tehel :evtevleF

Felvetve: lehet-e

xnebbe% denet%evle

elvesztened szebben?

lenneze evgnereM

Merengve ezennel

,neseveh deznelle

ellenzed hevesen,

delelgem evsereq S

S keresve megleled

.nebgellef e bbetnef

fentebb e fellegben.

tekeze evtevlE
.nebdner mezejefeb

nabávah telekiq .233334555567 ,tsepsiQ

Elvetve ezeket
befejezem rendben.

Kispest, 1995. március 20.

,wankábotso za daba% woSy
Ywankátéop ,wankorotkip
sádólofú' serekö"sőt

„Sok szabad az ostobáknak,
piktoroknak, poétáknak”
tősgyökeres csúfolódás

"ávak+uP

:i!!a nápu' a"áv ak+up A
Xinláv áváváp anlov ój ed _

nabávah netsipan .1711 ,a'araregÉ

Pulykavágy

A pulyka vágya csupán annyi:
– de jó volna pávává válni!

Égeraracsa, 2001. július 24.

,llá negéj dúl roknotráM aHy
Yráj nabrás rok!o'áraq
aluger it%arap

...avlodnog wujáR

.dlöz men rám ,treq a nehiP
,dlöf e a"á ttetevgeM
:gam a rám da!!u% neb+eM?
.ttala dlöf wi%la !émeR

„Ha Mártonkor lúd jégen áll,
karácsonykor sárban jár”
paraszti regula

Rájuk gondolva...

Pihen a kert, már nem zöld.
Megvetett ágya e föld,
'Melyben szunnyad már a mag:
Remény alszik föld alatt.

,tek%éf a lé% atjúfiQ
.telé za tjúb ebke"ür S
,zá"iv eknic arámlÁ
.zá% _ izrő "í evnebbeR

Kifújta szél a fészket,
S rügyekbe bújt az élet.
Álmára cinke vigyáz,
Rebbenve így őrzi – száz.

.lét gedih ,savah ,ú%%oH
:+é%ev "an a rokne+I
,lálah"af sé gésníhÉ
.lálat men temlelé aH

Hosszú, havas, hideg tél.
Ilyenkor a nagy veszély:
Éhínség és fagyhalál,
Ha élelmet nem talál.

nabávah őtevgam .233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1995. október 30.

Élőhelye, ′hol fészkel ő:
vagy legelő, vagy vizenyő

:ő lek%éf loh? ,e+ehőlÉ
ő!eziv "av ,őlegel "av

wődökzőtjeR

atá%op őlü norkoB
:atnifala' na+O
_ nabsadán _ lóbsás ,lőbűF
.atnirava' tek%éF
atnopan roksétlöq A
Xdessel wa' ,war tsájoT
,ajdnog nav si arra géM
.te//ep ár nojkar "oH

nabávah wele% .111711 ,a'araregÉ

Rejtőzködők

Bokron ülő poszáta
Olyan csalafinta:
Fűből, sásból – nádasban –
Fészket csavarinta.
A költéskor naponta
Tojást rak, csak lessed!
Még arra is van gondja,
Hogy rakjon rá pettyet.

Égeraracsa, 2003. április 24.

wanmákonu siq a ,wangnap/iP

Pitypangnak, a kis unokámnak

ótagniR

Ringató

tse za rám tnebbil edI
,no!rá% ellip ahuP
%evlüröq na!okétóJ
.no"á za rakateb S

Ide libbent már az est
Puha pille szárnyon,
Jótékonyan körülvesz
S betakar az ágyon.

nóluklah gáliv ógno`
,nótnáb men ,lüröq %eV
molad a nebdne' a "oH
.nojllá% délef na"áL

Zsongó világ halkulón
Vesz körül, nem bántón,
Hogy a csendben a dalom
Lágyan feléd szálljon.

,deme% siq a do!uheB
;motál nodállipme°
tnelejgem dettelef sÉ
.nóráv _ ónammolÁ

Behunyod a kis szemed,
Szempilládon látom;
És feletted megjelent
Álommanó – várón.

wá=itáh soropgalli~
,nolláv a nav atjaR
=árav pé% so!ávrávi°
.molá "e tnim ,go"aR

Csillagporos hátizsák
Rajta van a vállon,
Szivárványos szép varázs
Ragyog, mint egy álom.

,nabdomlá %iv lavágaM
;lovát a nöj lezöQ
,nablanjah wotllá%a%%iV
.lohráka elev "éL

Magával visz álmodban,
Közel jön a távol;
Visszaszálltok hajnalban,
Légy vele akárhol.

nabávah wele% .233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1995. április 30.

,náf a gnü' amla soriPy
X!ál anrab et ,el dstíka°
,me%egem ,motíka%eL
Ymetere% támla za treM
akódnom ipén

„Piros alma csüng a fán,
Szakítsd le, te barna lány!
Leszakítom, megeszem,
Mert az almát szeretem”
népi mondóka

sádajraS

Sarjadás

,ak'ogam a ttolluh erdlöF
.ebsédeper "e tlurugeb
,'nin _ tlov :tnűtle ak'ogam A
.ergév pan a s ,ttöj %avat má

Földre hullott a magocska,
begurult egy repedésbe.
A magocska eltűnt: volt – nincs,
ám tavasz jött, s a nap végre.

,tnűtle gam siq a loha ,ttO
,tnelado ,tzöq walá%űf a
eklével dlöz ,naltámrof téQ
.tnelejgem rám ne%érem tsom

Ott, ahol a kis mag eltűnt,
a fűszálak közt, odalent,
Két formátlan, zöld levélke
most merészen már megjelent.

,gelem a ,rá! tlúmle nasroˇ
attál tza !éf i%ő "nal a
:nabságolliv salá!rökÖ
.ak'áf a ttőn ari!%ara

Gyorsan elmúlt nyár, a meleg,
a langy őszi fény azt látta
Ökörnyálas villogásban:
arasznyira nőtt a fácska.

lé% sokjap a ttala wevÉ
.attaglozrob tielevel
:tdejret ajbmol ,ttőn araduS
.attala trat toké!rá sűh

Évek alatt a pajkos szél
leveleit borzolgatta.
Sudara nőtt, lombja terjedt:
hűs árnyékot tart alatta.

nedere!et %évle etni°
.sádo' nelej a s ,tlúm a
ttel "í lóbgam siq i!áraP
.sáiróaf samlatah "e

Szinte elvész tenyereden
a múlt, s a jelen csodás.
Parányi kis magból így lett
egy hatalmas faóriás.

nabávah telekiq .113711 ,tágirotaliF

Filatorigát, 2012. március 22.

,téjele getegref a motál aHy
,téjetet mopalaq a mörű"eB
,alóla tődi za mezén "ú wa~
Yalór nattapa%%iv si géj a géM
lad igér

meklel-metne% a tleléblellé°

lé% a%óq ,őnűtavoT
,réle s ,tnor danátu
,delevet lüdrep arcnáT
.rédel sé e!eh ?+o
,"av óvkana" tnappor mÁ
,topal a de%ev men s
tadagam inniv abcnáT
.do"ah mes előt gém

nabávah őtevgam .1111711 ,a'araregÉ

„Ha látom a fergeteg elejét,
Begyűröm a kalapom tetejét,
Csak úgy nézem az időt alóla,
Még a jég is visszapattan róla”
régi dal

Széllelbélelt a szentem-lelkem

Tovatűnő, kósza szél
utánad ront, s elér,
Táncra perdül teveled,
oly' henye és ledér.
Ám roppant gyanakvó vagy,
s nem veszed a lapot,
Táncba vinni magadat
még tőle sem hagyod.

Égeraracsa, 2004. október 22.

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

nebtreq a tlofní°

,lettemret se+étniket mogáriv "e naV
.lemedré si tó% ttaim asátah +ema
,agáriv agrás'naran wil%íd nebmetreQ
.nabákiremA-léD sonohső si am sé
, _ ólav ze _ zédi totalugnah isupórT
.óllálét men ttözöq wnie!émlüröq ráb
,tágáriv ajla!rá elevel anrab "aN
.dángáriv :a ő ,nav even űrö!ö" sé

nabávah terégí .1111711 ,a'araregÉ

tazára"aM
%iláreneg Đ anáQ _ dángáriv

A tökéletesség maga úgy valami,
hogy más tökéletességét nem keresi

Színfolt a kertben

Van egy virágom tekintélyes termettel,
amely hatása miatt szót is érdemel.
Kertemben díszlik narancssárga virága,
és ma is őshonos Dél-Amerikában.
Trópusi hangulatot idéz – ez való – ,
bár körülményeink között nem télálló.
Nagy barna levele árnyalja virágát,
és gyönyörű neve van, ő a: virágnád.

Égeraracsa, 2004. május 25.

Magyarázat
virágnád – Canna x generalis

lénsédejretiq bböt lánmoráH
xwé!rá za winűt ávoh

Háromnál több kiterjedésnél
hová tűnik az árnyék?

tnire% meví°

,ógrofarpan a tlugru!leF
.wé!rá za tza atrakateB
:lóbké!rá za wejőniq "oH
.wénlugru!lef tnire% meví°

nabávah getegref .111233334555567 ,tsepsiQ

Szívem szerint

Felnyurgult a napraforgó,
Betakarta azt az árnyék.
Hogy kinőjek az árnyékból:
Szívem szerint felnyurgulnék.

Kispest, 1998. január 2.

si tágássokétáj sáríse+eh _ natvle! Ay
Ywujtahtísotzib lezzök%e wos lüneletgév
námláQ óba°

„A nyelvtan – helyesírás játékosságát is
végtelenül sok eszközzel biztosíthatjuk”
Szabó Kálmán

sétípéó°

őlü% őlü%őB

,Ő
,ől ika
;őlü :gém were"
,őlü% ótál tnednim a
,őlü%ő éssiq lohén na"u ika
.őlü%őb wa' bbákni er"e rám tsom

le%%ő' a le%%Ő

Ő
,ől men
;őle %ev togam
,őlev ,%é nav nebéjef
,őlevé za :tetlü tima trem
.őlevén a !áih nokasat a ráb

nabávah netsipan .711 ,a'araregÉ

Szóépítés

Bőszülő szülő

Ő,
aki lő,
gyerek még: ülő;
a mindent látó szülő,
aki ugyan néhol kissé őszülő,
most már egyre inkább csak bőszülő.

Ősszel a csősszel

Ő
nem lő,
magot vesz elő;
fejében van ész, velő,
mert amit ültet: az évelő,
bár a tasakon hiány a névelő.

Égeraracsa, 2000. június 25.

,waradam a wanló% nagíVy
Ywan%avat pé% a ?dnim dnevrÖ
ladpén

„Vígan szólnak a madarak,
Örvend mind' a szép tavasznak”
népdal

ladrádam i%avaT

Tavaszi madárdal

:t%alam igé ,ak'ognah siQ

Kis hangocska, égi malaszt:

.t%avat ré'id tset !ekéröT

Törékeny test dicsér tavaszt.

nabávah molá .11233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1997. december 31.

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

„Aranycsillagok pattantak ki
a varázsmogyoró gallyain”
Beverley Miklós

tenezü i%avaT

,ógir a rádam a'ruF
.norá! a winűtle
,mesereq ?"ohráb ,lohráB
.molálat mes lohes
,lével a lluh ah ,gezzeB
.emlekő nöj rokka
,daram si tti gi%avaT
.evdeq ajtrat gidda

Tavaszi üzenet

Furcsa madár a rigó,
eltűnik a nyáron.
Bárhol, bárhogy' keresem,
sehol sem találom.
Bezzeg, ha hull a levél,
akkor jön őkelme.
Tavaszig itt is marad,
addig tartja kedve.

,televel a ajtagroF
.sereq nabát+of"e
,ttala wáf dala%gigéV
.seleb ála workob

Forgatja a levelet,
egyfolytában keres.
Végigszalad fák alatt,
bokrok alá beles.

,ajlálatgem tját ődi zE
.meken assavlolef
,llá im "oh nelével A
.melevné ilzöq tza

Ez idő tájt megtalálja,
felolvassa nekem.
A levélen hogy mi áll,
azt közli énvelem.

:nokalba za tláikeB
Xwé%u% et ,lef jderbÉy
,ikalav tahla na"oH
Yxwékinti! , -inti! ah

nabávah ótnobgéj .1111711 ,tsepsiQ

Bekiált az ablakon:
„Ébredj fel, te szuszék!
Hogyan alhat valaki,
ha nyitni- , nyitnikék?”

Kispest, 2004. február 20.

„Ha az erő hiányzik is,
az akarat dicséretes”
Ovidius

,si wiz!áih őre za aHy
Yseteré'id taraka za
%uidivO

X ...ddeT

Tedd... !

,artáh zzén en sé ,dagam ddet ,lleq aH

Ha kell, tedd magad, és ne nézz hátra,

Xarsám dzíb rokka ,lleq men gidep ah

ha pedig nem kell, akkor bízd másra!

:dáknum a gidnim dezgév levvdeq aH

Ha kedvvel végzed mindig a munkád:

.dázzoh si lügév lotráp e'nere%

nabávah őtevgam .1233334555567 ,a'araregÉ

szerencse pártol végül is hozzád.

Égeraracsa, 1996. október 10.

,go'ol !o'áraq Ay
Ygopoq nilataQ ah
aluger it%arap

„A karácsony locsog,
ha Katalin kopog”
paraszti regula

ttőle léT

Tél előtt

,tloh arjú te%émret A
.dloh a "of :wetetlü táF
ségnireq a rokne+I
.sérevví% a tnim ,lláeL

A természet újra holt,
Fát ültetek: fogy a hold.
Ilyenkor a keringés
Leáll, mint a szívverés.

:wetevle te+em? ,gam A
.wetelé tráz abkasaT
,tődnevöj a wüjtí%éQ
.tődnet%e za wujráz "Í

A mag, 'melyet elvetek:
Tasakba zárt életek.
Készítjük a jövendőt,
Így zárjuk az esztendőt.

ttala óh wnütreq ajráV
.t%avat a evdek!émeR
nesedne' ttü"e giddA
.negelem wnudózúhgeM

Várja kertünk hó alatt
Reménykedve a tavaszt.
Addig együtt csendesen
Meghúzódunk melegen.

nabávah őtevgam .233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1995. október 28.

,ecniV a goro~y
Yecnip a wilet
aluger it%arap

„Csorog a Vince,
telik a pince”
paraszti regula

ótuléT

Télutó

,jé za gém gedih ,so"aF
.sélüh!e wa' nöj lappaN
,órakatóh a sotloF
.ókná% a dakale-lE

Fagyos, hideg még az éj,
Nappal jön csak enyhülés.
Foltos a hótakaró,
El-elakad a szánkó.

,gárivgéj noknukalbA
.tláiq rám eknic a eD
,geredid ,wnütreq a ráV
.telekiq a e%%em 'niN

Ablakunkon jégvirág,
De a cinke már kiált.
Vár a kertünk, didereg,
Nincs messze a kikelet.

,dut "oha ,"ür a dazzuD
.túa%%iv 'nin rám nennI
,lé% a gém őt%emred ráB
.lét a wnulán tré tegéV

Duzzad a rügy, ahogy tud,
Innen már nincs visszaút.
Bár dermesztő még a szél,
Véget ért nálunk a tél.

nabávah ótnobgéj .1233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1996. február 18.

e%ér "e wava%reki zA
trrofe%%ö nesejlet

Az ikerszavak egy része
teljesen összeforrt

sáludrof-sélüréT

,göcöd réke% ttedev-ttede°
.gö/öz-ge/iz notúsevöQ
wéreki'oq őgröz-őgriZ
.géle tnim bböt ,"em nabguzgeZ
,adzag a zén nébrögebriG
.arbmod-erbmid a rélef gíM?
,llágem nnef ,tto ticipicI
.llá%el lórkab lammá-lemmÍ
,táifai za ilzövdÜ
.táifadál a i%eteL
,akrabakrat ,molmil nabbA
.akrifakri ,e'ebe'e~
,noravdu ól lárgubargU
.no"an tádál a ajgúrgeM
:baradbirid enneb imA
.dasah ,wiröt ,lluh ab'op'oL

Térülés-fordulás

Szedett-vedett szekér döcög,
Kövesúton zityeg-zötyög.
Zirgő-zörgő kocsikerék
Zegzugban megy, több mint elég.
Girbegörbén néz a gazda,
'Míg felér a dimbre-dombra.
Icipicit ott, fenn megáll,
Ímmel-ámmal bakról leszáll.
Üdvözli az iafiát,
Leteszi a ládafiát.
Abban limlom, tarkabarka,
Csecsebecse, irkafirka.
Ugrabugrál ló udvaron,
Megrúgja a ládát nagyon.
Ami benne diribdarab:
Locspocsba hull, törik, hasad.

,ajníb-ajní' adál adO
.a/ure/er a lürö meN
,luti' ,tuf-tól ,létrepetreS
.lurip-luri e!em ,a!áL

Oda láda csínja-bínja,
Nem örül a retyerutya.
Sertepertél, lót-fut, csitul,
Lánya, menye irul-pirul.

,adzag a nu térefereT
.artú lü%éq labbol-lebbeS
,tácruhecreh a aj"ahttO
.tázáhravdu sozagzig sÉ

Tereferét un a gazda,
Sebbel-lobbal készül útra.
Otthagyja a hercehurcát,
És gizgazos udvarházát.

nabávah ré!eq jú .11233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1997. augusztus 10.

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

1969. július 21-én lépett
először ember a Holdra

nokáka%jé at%iT

,negé za őhlef ne'niN
;ne!éres go"ar galli~

Tiszta éjszakákon

Nincsen felhő az égen,
Csillag ragyog serényen;

: ?őjőle si dloH a aH

Ha a Hold is előjő' :

.ődi za láh nnikadO

Odakinn hál az idő.

nabávah netsipan .1111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2004. június 30.

sodráillimvé nabga!a zA
lef ttodózomlah talat%apat

Az anyagban évmilliárdos
tapasztalat halmozódott fel

X dlet%iT

Tiszteld !

,lennéhet "e wotzoklálat aH

Ha találkoztok egy tehénnel,

.legel rokim? Xwetéstnö%öQ

Köszöntsétek! 'mikor legel.

:telet%it tréze s ,dut timsa+O
.tejet őle tíllá lőbűF

nabávah molá .711 ,tsepsiQ

Olyasmit tud, s ezért tisztelet:
Fűből állít elő tejet.

Kispest, 2000. december 25.

weniq ,rebme %ége eri!!emalav a zAy
Ya%aq a zéhen men sé llot a ű!!öq
welE wedeneB

„Az a valamennyire egész ember, kinek
könnyű a toll és nem nehéz a kasza”
Benedek Elek

X léjdekeröT

Törekedjél !

sévkeröt a aH

Ha a törekvés

,%el detél a rám
:delőt wilet bböT
Xseteléköt "él

nabávah netsipan .11711 ,a'araregÉ

már a léted lesz,
Több telik tőled:
légy tökéletes!

Égeraracsa, 2002. július 22.

lüvíq neléveltú za erdlöflüQ
wü%%iv lakknugam si taknusros a

Külföldre az útlevélen kívül a
sorsunkat is magunkkal visszük

sádó"áV

,anrab ,sorip ,agrás nedniM
.anraka ah ,entüs pan A
:wi%tál gila trem ,tüs men eD
.wizáf si ő "oh ,winűt "Ú

Vágyódás

Minden sárga, piros, barna,
A nap sütne, ha akarna.
De nem süt, mert alig látszik:
Úgy tűnik, hogy ő is fázik.

,lohráb we"el ,mozáf si nÉ
.lóbmázah pé% we"emle aH
:wi"áva%%iv meví% a treM
.wisám %el men tte+eh mázaH

Én is fázom, legyek bárhol,
Ha elmegyek szép hazámból.
Mert a szívem visszavágyik:
Hazám helyett nem lesz másik.

,werebme ój ,wéját a pé°
.werem men ed ,wéntehlürÖ
,momlá tdaram nabmázah treM
.mo"áva%%iv nannohnedniM

Szép a tájék, jó emberek,
Örülhetnék, de nem merek.
Mert hazámban maradt álmom,
Mindenhonnan visszavágyom.

nabávah őtevgam .11233334555567 ,luZ

Suhl, 1997. október 13.

Kicsi kütyü, drótszőrű,
bogárszemű remekmű

,űrő%tórd ,ü/üq i'iQ
űmkemer űme%rágob

…ika ,naV

Van, aki…

:ű/nösöq naV
,űtllem "an
:űséf/noq sé
.űrűs ój

Van kösöntyű:
nagy melltű,
és kontyfésű:
jó sűrű.

:ű/neffel naV
,űre%"e
:ű/%ekrőb sé
.űre%"an

Van leffentyű:
egyszerű,
és bőrkesztyű:
nagyszerű.

:űdegeh naV
,űní% pé%
:ű/röpöt sé
.űzíój
:űrű" siq naV
,űrö!ö"
űtlé názjap s
Xűűű/neffils

nabávah telekiq .711 ,tsepsiQ

Van hegedű:
szép színű,
és töpörtyű:
jóízű.
Van kis gyűrű:
gyönyörű,
s pajzán éltű
sliffentyűűű!

Kispest, 2000. március 18.

."av-men a "av men ,"av a "av et aHy
."av a "av men ,"av-men a "av et aH
,"av-men a "av men s ,"av a "av "aV
."av a "av men s ,"av-men a "av "aV
YX"av ,"aV
akódnom sáfért

„Ha te vagy a vagy, nem vagy a nem-vagy.
Ha te vagy a nem-vagy, nem vagy a vagy.
Vagy vagy a vagy, s nem vagy a nem-vagy,
Vagy vagy a nem-vagy, s nem vagy a vagy.
Vagy, vagy!”
tréfás mondóka

x 'nin "av ,naV

,ó% na+o nav nebknüvle! A
xózgnahnágam ne'nin neb+em?

Van, vagy nincs ?

A nyelvünkben van olyan szó,
'melyben nincsen magánhangzó?

,sereq ika ,ajlálatgeM

Megtalálja, aki keres,

.s :nedivör ,ó% sé za ze

ez az és szó, röviden: s.

nabávah getegref .1111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1999. január 3.

ersévettimmes a sá"ávar"an A
naltatahtísólavgem mendjam

...welegger wannaV

,gé za téme% wéq ,"an aj!uheb rokimA
;gésekrü% nalat%agiv ,+ámoh %evlüröq s
,wederbé mes wennetsiój a rokimA
.welegger sóvla za :nebmetelé woza

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

A nagyravágyás a semmittevésre
majdnem megvalósíthatatlan

Vannak reggelek...

Amikor behunyja nagy, kék szemét az ég,
s körülvesz homály, vigasztalan szürkeség;
Amikor a jóistennek sem ébredek,
azok életemben: az alvós reggelek.

Kispest, 1999. december 30.

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

„Fára száll, földre száll,
vízen pedig meg sem áll”
népi mondóka

X ttöjgem ergéV

Végre megjött !

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

Ahogy' ültem a magányban:
Végre megjött, amit vártam.
Felül fehér, lent fekete,
Kinek lehet a gyereke?

,were" a ze ne+i trézA
.werebme za wájtík%ipeb treM
Xalór !ége% tehet "oheD
.atón igér ,winétröt iM?

Azért ilyen ez a gyerek,
Mert bepiszkítják az emberek.
Dehogy tehet szegény róla!
'Mi történik, régi nóta.

:raka tepé% iq? ,dnim ráj "Í
.ramah ,nasro" Xle ,elev lE
:+eheq a ze űreseq ráB
YX+ehepóh siq ,ttozoh netsIy

nabávah molá .11233334555567 ,luZ

Így jár mind, 'ki szépet akar:
El vele, el! gyorsan, hamar.
Bár keserű ez a kehely:
„Isten hozott, kis hópehely!”

Suhl, 1997. december 7.

Xjló% teseveq ,jllah ,ssál takoSy
YXlój gem dze"ej s ,jle"if errE
akódnom ipén

„Sokat láss, hallj, keveset szólj!
Erre figyelj, s jegyezd meg jól!”
népi mondóka

vlerézeV

Vezérelv

,tnala ahos jráj en ,nasagam dagam dstraT

Tartsd magad magasan, ne járj soha alant,

Xtnalatno%ah wos tnim ,indut tój séveq bboJ

Jobb kevés jót tudni, mint sok haszontalant!

nabávah sádlá .11711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2002. július 7.

XsáludnidlöF Xsádaka%gÉy

„Égszakadás! Földindulás!

,sánappoq "an "e nemejeF

Fejemen egy nagy koppanás,

YXsátjap ,ttü"e táh wnujdala°

Szaladjunk hát együtt, pajtás!”

akódnomkemre"

gyermekmondóka

rataviZ

Zivatar

,sánatta' "E

Egy csattanás,

Xsátjap ,wa' dzén

nézd csak, pajtás!

nöj avlagra˘

Nyargalva jön
felhőözön.

.nözöőhlef
tto-tti lé% A

A szél itt-ott

,ttotíkislöf

fölsikított,

wesev!ef a S

S a fenyvesek

.wetdzeq abcnát

táncba kezdtek.

,wizákob űF

Fű bokázik,

;wizá "oha

ahogy ázik;

tős ,por tocnáT

Táncot rop, sőt

.tőlögnödrű'

csűrdöngölőt.

tno trahiv daV

Vad vihart ont

,tnoziroh a

a horizont,

lűhel gél A

A lég lehűl

.lüröksöröq

köröskörül.

,tser men nebzöQ

Közben nem rest,

:tsef lakkoru%

szurokkal fest:

dlöf %ége zA

Az egész föld

.tlőd ab+ámoh

homályba dőlt.

ttala wecreP

Percek alatt

;dalah nasro"

gyorsan halad;

gö+öpmöhtá S

S áthömpölyög

.ttölöf 'ú' a

a csúcs fölött.
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,lé% a löbmöB

Bömböl a szél,

;lé avlobmot

tombolva él;

tál netlümér S

S rémülten lát

.táli!netsi

istennyilát.

sorotso ,"aN

Nagy, ostoros

;sodpa' málliv

villám csapdos;

,gopor-ge'eR

Recseg-ropog,

Xgorotsus eb

be sustorog!

,"em ávohráB

Bárhová megy,

;"eh a göröd

dörög a hegy;

:daka% őhleF

Felhő szakad:

.tadará %őb

bősz áradat.

wagá zará°

Száraz ágak

,wanlável dnim

mind leválnak,

léf evtek%er S

S reszketve fél

.lével a náf

fán a levél.

nav gásdav waV

Vak vadság van

;nabsánahor

rohanásban;

neletrih mÁ

Ám hirtelen

.meret lohsám

máshol terem.

,gé za lüreD

Derül az ég,

;gér tnim ,na+o

olyan, mint rég;

:rotás a wéQ

Kék a sátor:

.ropáz 'nin _ tlov

volt – nincs zápor.

nabávah wele% .1711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2001. április 30.

tazára"aM
rátahótál _

Magyarázat

tnoziroh

horizont – látóhatár
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,si men ah ,si dolot aHy
Ysi magam né we"emlE
eségecneh !odzom óláradéváq

„Ha tolod is, ha nem is,
Elmegyek én magam is”
kávédaráló mozdony hencegése

ó%koZ

,i%uˇ ahmol gommac méleF
.i%umala ,óráj nassaL

Zokszó

Felém cammog lomha Gyuszi,
Lassan járó, alamuszi.

,mozíb árő tamoglod aH
.modut _ %éq %el mes gitsepaN

Ha dolgomat őrá bízom,
Napestig sem lesz kész – tudom.

,atjar gidda gom%ip ,lárbaB
.avlokám%u% widőlebíB

Babrál, piszmog addig rajta,
Bíbelődik szuszmákolva.

:gorom ,gö!!üd naódnallÁ
Yxgolod wos-wos a za weniMy

Állandóan dünnyög, morog:
„Minek az a sok-sok dolog?”

,gebeh ,godad nebzöq dé%eB
.werebme za tő witré meN

Beszéd közben dadog, hebeg,
Nem értik őt az emberek.

,arlab-arbboj lappan gnelle~
.atjaf ahél ,nalatno%aH

Cselleng nappal jobbra-balra,
Haszontalan, léha fajta.

:motahlnája weniknedniM
Xnostígodlob megne wa' eN

nabávah netsipan .2711 ,a'araregÉ

Mindenkinek ajánlhatom:
Ne csak engem boldogítson!

Égeraracsa, 2005. június 21.

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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