Nyíri Attila
alittA irí˘

Kapcsolatok
wotalo’paQ

teknünneb t%evétgeMy
Yata%tál gászagi za
%uicároH

„Megtéveszt bennünket
az igazság látszata”
Horatius

egés!ekévet gásóríb A
(aidó%par)

negéR

A bíróság tevékenysége
(rapszódia)

Régen

,wétí!ozib ttötnö abkava% dáv A

A vád szavakba öntött bizonyíték,

,esétílne"eiq wábih a telétí za

az ítélet a hibák kiegyenlítése,

.meledév tláv éttet sétnemlef a

a felmentés tetté vált védelem.

gáspanaM
,talsavaj űre%%é ólav erésélétíle ttetnűb a dáv A
,levésézőllem we!ét a sévkeröt ólav ersétnemlef telétí za
.nájpala sádónofe%%ö imladasrát ó%gév sétnemlef a

nabávah getegref .1113711 ,tágirotaliF

Manapság
A vád a bűntett elítélésére való ésszerű javaslat,
az ítélet felmentésre való törekvés a tények mellőzésével,
a felmentés végszó társadalmi összefonódás alapján.

Filatorigát, 2013. január 18.

!ége% si ek%üb +imráb ,ifréf Ay
Yné%e wőn a gof men iq
aniloM ed ozriT

„A férfi, bármily büszke is szegény
ki nem fog a nők eszén”
Tirso de Molina

őkagárd A

A drágakő

,nebmelere% a ingélE
;ré gigé ajgnál wen+em?
tanallip ót%avmahle zA
.trélálah a semedré

Elégni a szerelemben,
'melynek lángja égig ér;
Az elhamvasztó pillanat
érdemes a halálért.

,aktir negi melere% ?+I
;nakos ój ár si wan"áv
te+ema ,"nö" ű!éfgeleM
.nasa%%oh rám wensereq

Ily' szerelem igen ritka,
vágynak is rá jó sokan;
Melegfényű gyöngy, amelyet
keresnek már hosszasan.

,za +édevne% setezgév ,daV
;"af ikras sé gásórrof
,%lüteküsgem neb+ema ,dne~
."av e%ér wen+em? ,rahiv s

Vad, végzetes szenvedély az,
forróság és sarki fagy;
Csend, amelyben megsüketülsz,
s vihar, 'melynek része vagy.

xzehmelere% "an a lleq iM
;men téq a rábe"u lleq
,llá dettőle +em? ,molaklA
.negi "e lügév …sé …sé

Mi kell a nagy szerelemhez?
kell ugyebár a két nem;
Alkalom, 'mely előtted áll,
és… és… végül egy igen.

nabávah a!adlöf .112711 ,tsepsiQ

Kispest, 2007. szeptember 4.

rám ttezeke"i rebme soko woS
temlere% a inlozagi nábotso

!ére men gésegne" A

,lé nebnelej melere% A
.si nabtlúm gés!ekétléf a
,simah tehel sánábgem A
.léc a séréknomá% a ah

nabávah a!adlöf .1111711 ,a'araregÉ

Sok okos ember igyekezett már
ostobán igazolni a szerelmet

A gyengeség nem erény

A szerelem jelenben él,
a féltékenység múltban is.
A megbánás lehet hamis,
ha a számonkérés a cél.

Égeraracsa, 2004. szeptember 24.

inadlo lleq gem teke+ema ,wo!álat wannaVy
Ywandódlogem lótkugam we+ema ,wannav sé
sonáj .v etőG

„Vannak talányok, amelyeket meg kell oldani
és vannak, amelyek maguktól megoldódnak”
Goethe W. János

A húsevő balladája

ajádallab ővesúh A

watgól wosúh nabájármaQ
,nekege% avt%akaleF
,we%ér ,wátjaf eléfnölüQ
.meremsi mes teküveN
inadnomle tétenétröTy
,menetsI ,tőre tsom jdA
YXmekenné ázzoh dajdA

Kamrájában húsok lógtak
Felakasztva szegeken,
Különféle fajták, részek,
Nevüket sem ismerem.
„Történetét elmondani
Adj most erőt, Istenem,
Adjad hozzá énnekem!”

,iknednim tnim ,wnützöq tlé "Ú
,nesedne' ,neűre%"E
táglod ipan né+ehaknuM
.neseklel ő attállE
,tnétröt im "oh ,wa' re%"e gíM
YXmenetsI ,tza ajdut iQy
.medeflef re%"e nálaT

Úgy élt köztünk, mint mindenki,
Egyszerűen, csendesen,
Munkahelyén napi dolgát
Ellátta ő lelkesen.
Míg egyszer csak, hogy mi történt,
„Ki tudja azt, Istenem!”
Talán egyszer felfedem.

,etlésemle ,ttöjtá rokiM?
:melerés etré tnékiM
wetgnü' we+em? ,wosúh a "oH
,neke%ér őzöbnölüQ
,wáttagnoro% ,wátgoferzöQ
YXmenetsI ,tő le d"ah eNy
.meleléf a atpakle S

'Mikor átjött, elmesélte,
Miként érte sérelem:
Hogy a húsok, 'melyek csüngtek
Különböző részeken,
Közrefogták, szorongatták,
„Ne hagyd el őt, Istenem!”
S elkapta a félelem.

Az alakjuk szörnyűséges,
Utálatos, fénytelen,
Körülvéve ott tolongtak,
S mert elfutni képtelen:
Összetörve, megigézve
Ott állt köztük, Istenem,
Szinte látta két szemem.

,segésű!rö% wujkala zA
,nelet!éf ,sotalátU
,watgnolot tto evévlüröQ
:neletpéq intufle trem S
evzégigem ,evröte%%Ö
,menetsI ,wützöq tllá ttO
.meme% téq attál etni°
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,dará gedih ,etzeré "Ú
,neletvén +em? ,őre waV
,avá" "oh ,me%ih men gideP
.neletdév si men wa' géM
,sénelej a tlov ú!o%I
,menetsI ,tset a egneˇ
.neletgév mes taraka za S

Úgy érezte, hideg árad,
Vak erő, 'mely névtelen,
Pedig nem hiszem, hogy gyáva,
Még csak nem is védtelen.
Iszonyú volt a jelenés,
Gyenge a test, Istenem,
S az akarat sem végtelen.

,lappan a ttel tteze+etéM
nerebé tiáka%jÉ
,laggarah "an le ettötlöT
.nelet!éq inlé "í "oH
,tővöj s tatlúm a et%ékrüF
,menetsI ,%tál et te+eM?y
Y .medegnegem _ lüde"E

Mételyezett lett a nappal,
Éjszakáit éberen
Töltötte el nagy haraggal,
Hogy így élni kénytelen.
Fürkészte a múltat s jövőt,
„'Melyet te látsz, Istenem,
Egyedül – megengedem.”

wotanallip őt%emred A
,nebétih wáttagnigeM
wotalafsúh a watlocnáT
.nepézöq tlov ő ,nebröQ
re%!éq iklel ,rehet so+úS
,menetsI ó ,ttev tőrE
.nerebme tdairgem A

A dermesztő pillanatok
Megingatták hitében,
Táncoltak a húsfalatok
Körben, ő volt középen.
Súlyos teher, lelki kényszer
Erőt vett, ó Istenem,
A megriadt emberen.

rokke ttel ánnalatkalA
,meletjes a arámá°
árrú enneb tláv telüméR
.netezré nazój a lúT
,za +ádazrob ótatzótrI
,menetsI ,ro%i%%ageM
.nekejjé ráv áer +eM?

Alaktalanná lett ekkor
Számára a sejtelem,
Rémület vált benne úrrá
Túl a józan érzeten.
Irtóztató borzadály az,
Megannyiszor, Istenem,
'Mely reá vár éjjeken.
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,woglod a%uq naltatahtáL
,netétös wokédasaH
,wosámotál sukit%atnaF
.mezré "ú ,tlétá te+eM?
welél %onog setenetteR
,menetsI ,widólo!úG
.meledév 'nin enelle S

Láthatatlan kusza dolgok,
Hasadékok sötéten,
Fantasztikus látomások,
'Melyet átélt, úgy érzem.
Rettenetes gonosz lélek
Gúnyolódik, Istenem,
S ellene nincs védelem.

wetdőltémsi weséneleJ
,nebé!éf wáka%jé zA
,atdalef "oh ,tágásrotáB
.metrégem leggéssejleT
tésétetnüb so+ús ,ű!rö°y
,menetsI ,%ba%ár te+eM?
Y .nesevét ejlesiv eN

Jelenések ismétlődtek
Az éjszakák fényében,
Bátorságát, hogy feladta,
Teljességgel megértem.
„Szörnyű, súlyos büntetését
'Melyet rászabsz, Istenem,
Ne viselje tévesen.”

,ttöröte%%ö eklel-etseT
,neletre% etelé zA
si ttopaq sé tréq to'ánaT
.nese"eq lőtikalaV
,atda iq "oh ,to'ánat Ay
,menetsI ,dodut et wa~
Y .nekeklel a tá %tál eT

Teste-lelke összetörött,
Az élete szertelen,
Tanácsot kért és kapott is
Valakitől kegyesen.
„A tanácsot, hogy ki adta,
Csak te tudod, Istenem,
Te látsz át a lelkeken.”

„A kísértés eltűnik majd,
Visszaáll a régi rend,
Hogyha a húsevés terén
Nem leszesz oly szertelen.
Mértékkel élj a jövőben
S ne csak azt mondd: Istenem,
Hanem azt, hogy megteszem!”

,djam winűtle sétrésíq Ay
,dner igér a lláa%%iV
néret sévesúh a ah"oH
.neletre% +o %e%el meN
nebővöj a jlé lekkétréM
,menetsI :ddnom tza wa' en S
YXme%etgem "oh ,tza menaH

nabávah ótnobgéj .11233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1997. február 22.
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,dut tnednim ifréf Ay
Ydut nabboj tnednim őn a
őzre% nelteremsI

„A férfi mindent tud,
a nő mindent jobban tud”
Ismeretlen szerző

wo!álat wo!ál A

A lányok talányok

wo!ál a "oh ,moduT

Tudom, hogy a lányok

.wo!álat "an !ozib

bizony nagy talányok.

wo!ál a "ohleviM

Mivelhogy a lányok

.wo!ákro%ob idlöf

földi boszorkányok.

wo!ára za nálaT
.wo!ávko% gidnim men
wo!árap men gideP

Talán az arányok
nem mindig szokványok.
Pedig nem parányok

.wo!ál a weze rám

már ezek a lányok.

,wo !áih a bbáknI

Inkább a hiány ok,

.wo!ál a wanlotóp tim?

nabávah getegref .1233334555567 ,tsepsiQ

'mit pótolnak a lányok.

Kispest, 1996. január 14.

A házasság olyan szerződés, amelynek
csak a borítóját ismerjük

wen+ema ,sédőzre% na+o gássazáh A
wüjremsi tájótírob a wa'

gássazáh bbojgel A
(eksőlev)

A legjobb házasság
(velőske)

.aktir negi gássazáh óJ

Jó házasság igen ritka.

lótmagam tsom molurálE

Elárulom most magamtól

.aktit a im wenne "oh ,tza

azt, hogy ennek mi a titka.

:te"ü lőbbe woláni' meN

Nem csinálok ebből ügyet:

loh? ,gássazáh a za bbojgeL

Legjobb az a házasság, 'hol

.teküs jréf a ,wav !o%%a za

az asszony vak, a férj süket.

nabávah wele% .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. április 12.

,%ége nabgáliv a rebme zA
ttotísotzib esédőljef a wa'

Az ember a világban egész,
csak a fejlődése biztosított

né wisám A

:wikal né bböt nebiknedniM
.rú "e sé ógrava' "e
,gelne"e za wa' ge!él A
.rú"eb"e ékkörö tim?
,lleq inlé te+em? ,telé zA
;eléfbböt ,na+o-ne+i
wenlüse"e wetelgév treM
.nebkétrém bbo"angel a

A másik én

Mindenkiben több én lakik:
egy csavargó és egy úr.
A lényeg csak az egyenleg,
'mit örökké egybegyúr.
Az élet, 'melyet élni kell,
ilyen-olyan, többféle;
Mert végletek egyesülnek
a legnagyobb mértékben.

,setétnelle te%émret A
.ótaht%avloe%%ö ed
,wétáj si ze "oh ,tza moduT
.ólav si no"an "ohka'

A természet ellentétes,
de összeolvasztható.
Tudom azt, hogy ez is játék,
csakhogy nagyon is való.

,tsám"e azznov tétnelle zA
;tákisám a sengám tnim
sotavó za wnünöt%ö wa~
.tábih wos avtívajiq

Az ellentét vonzza egymást,
mint mágnes a másikát;
Csak ösztönünk az óvatos
kijavítva sok hibát.

,%onog "av ój tehel sros A
.norá imráb _ tezev ed
,dnalaq "an "e tnim ,ze na+O
.molá afla' ,...pé% "e "av

A sors lehet jó vagy gonosz,
de vezet – bármi áron.
Olyan ez, mint egy nagy kaland,
vagy egy szép..., csalfa álom.

:tezre% a'ruf rebme za ,soN
.sereq tsám sé tsám gidnim
,ój mesos za ,nav lezöq iM?
.sekedré za nav bbe%%em

Nos, az ember furcsa szerzet:
mindig mást és mást keres.
'Mi közel van, az sosem jó,
messzebb van az érdekes.

,nav tenemtá tzöq né téq A
;inetsi enneb nav sé
trőb a tze "oh ,jab a za wa~
.irem men gém innevlef

A két én közt átmenet van,
és van benne isteni;
Csak az a baj, hogy ezt a bőrt
felvenni még nem meri.

nabávah sádlá .1111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1999. július 4.

,zív gm 11112 :lüreq arsádatá lánkó~y
,ós i!ávsá gm á11114 ,wédari= gm á1334
Ymuirétkab reze 455 sé tárdihné% gm á11123
őzre% nelteremsI

nokja za wjA

.wizektniré tset a lánkó~
.títevzöq zA xwelél a sÉ

nabávah telekiq .1111233334555567 ,tsepsiQ

„Csóknál átadásra kerül: 9 mg víz,
0,71 mg zsiradék, 0,54 mg ásványi só,
0,18 mg szénhidrát és 250 ezer baktérium”
Ismeretlen szerző

Ajk az ajkon

Csóknál a test érintkezik.
És a lélek? Az közvetít.

Kispest, 1999. március 9.

mele!éq a nebékedré +úsne"e zA
intezifgem lleq wankosám tárá

Az egyensúly érdekében a kényelem
árát másoknak kell megfizetni

lüklén tarakA

,wala na+o wnüttözöq lÉ
,ajábih "an a za weniq?
,erimmes rám té%e za "oh
.ajlán%ah mes erimmes ed
,ne"et si tim ,gem ajdnom sáM
;atalodnog óllánö 'nin
lé tetelé naltamlatraT
.a"opip a avzávotét

nabávah te%é!e .11711 ,tsepsiQ

Akarat nélkül

Él közöttünk olyan alak,
'kinek az a nagy hibája,
hogy az eszét már semmire,
de semmire sem használja.
Más mondja meg, mit is tegyen,
nincs önálló gondolata;
Tartalmatlan életet él
tétovázva a pipogya.

Kispest, 2002. november 26.

ed ,intagrava' tehel tó% Ay
Ygásólav ttötnöebcré ttet a
rodnáS südegeH .jfi

„A szót lehet csavargatni, de
a tett ércbeöntött valóság”
ifj. Hegedüs Sándor

nav ettögöm imA

Ami mögötte van

,tikráb %remsigem aH
Xtimmes jda en aró%
ó% ólo/afal A
ólav arra nápu'
, _ gér rám _ wenrebme zA
.wéjjúble égöm "oh

Ha megismersz bárkit,
szóra ne adj semmit!
A lafatyoló szó
csupán arra való
Az embernek – már rég – ,
hogy mögé elbújjék.

,sáko% aságlasráT
.sá!rokic sé seké
nav ttet wa' ,'nin ó% mÁ
.nabjab ,nab%%or-nabój
,e!él trem ,lé%eb zA
.e!ére s ajábih

Társalgása szokás,
ékes és cikornyás.
Ám szó nincs, csak tett van
jóban-rosszban, bajban.
Az beszél, mert lénye,
hibája s erénye.

ikráb nebtelé zA
.inlepere% sepéq
,tto tluzrot e%égE
.ttogof zohsám rokim?
:ajtjah agásúiH
.akras-%ellihA ze

Az életben bárki
képes szerepelni.
Egésze torzult ott,
'mikor máshoz fogott.
Hiúsága hajtja:
ez Achilles-sarka.

xdáv a enelle iM
.tágam ilezpéq wa'
,rebme za tnop !iciP
rem men sé se!i'iq
ika _ rám innel zA
Xikalav nebétlé

Mi ellene a vád?
csak képzeli magát.
Piciny pont az ember,
kicsinyes és nem mer
Az lenni már – aki
éltében valaki!

nabávah getegref .111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2003. január 19.

wa' "oh ,e!évröt wetne% a zAy
Yézöq wugam wit%ere tá!ú' a
aróM

„Az a szentek törvénye, hogy csak
a csúnyát eresztik maguk közé”
Móra

pé% imA

,etré matgobol nabroq lataiF
.pé% ima ,dnim tlov mőtere%
,etréq mes iknes melőtné tza ráB
.péq a arám ttozotláv ed
: xlügév leppé% a tnétröt si im "oH
.lügéselef tza mettevle

nabávah molá .111233334555567 ,tsepsiQ

Ami szép

Fiatal korban lobogtam érte,
szeretőm volt mind, ami szép.
Bár azt éntőlem senki sem kérte,
de változott mára a kép.
Hogy mi is történt a széppel végül? :
elvettem azt feleségül.

Kispest, 1998. december 26.

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

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

erékélme má!A

Anyám emlékére

,tamatu detle"iF
:tamosros detzevreT
.látllá mettögöM

Figyelted utamat,
Tervezted sorsomat:
Mögöttem álltál.

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

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

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

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

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

Még lenne kérdésem,
Nincs kinek feltennem:
Már elhallgattál.

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

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

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

Becsukom szememet,
Vezess hát engemet:
Helyettem láss!

Kispest, 1996. március 14.

"oh ,i%ih atsilaedi za wa~y
Yza iken ima ,sotnof a za weniknednim
atloraS itnorB

amlá mák!o%%A

:sátálmolá za ttolmorlE
,ajgnah wlah wa' ,tlov men epéQ
gáliv wisám "e levimA
.atlo'ámlot tétenezÜ
"oh ,etlözöq neőtehtrÉ
arjú gem ttetelü% eleV
_ ttöj argáliv a rokimA _
.aradam wéq gásgodlob A
,gásjú tlov men ze armomá°
.lügév ttőn wa' metih a mÁ
,evtléf mözrő neltelév meN
.lügéselef tő mettev sÉ

nabávah a!adlöf .1711 ,a'araregÉ

„Csak az idealista hiszi, hogy
mindenkinek az a fontos, ami neki az”
Brontë Sarolta

Asszonykám álma

Elromlott az álomlátás:
Képe nem volt, csak halk hangja,
Amivel egy másik világ
Üzenetét tolmácsolta.
Érthetően közölte, hogy
Vele született meg újra
– Amikor a világra jött –
A boldogság kék madara.
Számomra ez nem volt újság,
Ám a hitem csak nőtt végül.
Nem véletlen őrzöm féltve,
És vettem őt feleségül.

Égeraracsa, 2001. szeptember 25.

lakkádo' telé za nav eleT

Tele van az élet csodákkal

agáriv telé zA

,were" a ezüt telÉ
gnál ótahtlo men iq
tá wátda wekédezmeN
wnár tdaram "í ,tnék'niq
,sátat+of gam a ?"ohA
.abáihmen wujvó
were" a naólnosaH
.agáriv telé za

nabávah őtevgam .11711 ,a'araregÉ

Az élet virága

Élet tüze a gyerek,
ki nem oltható láng
Nemzedékek adták át
kincsként, így maradt ránk
Ahogy' a mag folytatás,
óvjuk nemhiába.
Hasonlóan a gyerek
az élet virága.

Égeraracsa, 2002. október 16.

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

_ ebkődre ógúz a nav ttOy
Yebkődercra za avríeB
námláQ tóT

arálálah mápa adallaB

Ballada apám halálára

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

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

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

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

1

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

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

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

,etse wetnép ,wuttál bbótugel nődiM
,tá nokobmod idsóid a tnem tto
,etdefeb tetreq %ége za aké!rá
.tá+ús etelé ettiv nialláv s
,ttogra!aq ávoh ,notú ?+em ,ajdut iQ
,dloH a trev tötsüze néjef sered
,rokgnarahtse wütsereq arjú rokim?
.tlov errem ettetjes immeS a wa'
,nokobmol a tezgéV a ttöj avnahuS
,távol űní%jé wáttál si nebböt
nojátléfjé nebélpel tétös tnima
.tá nodsóiD lunaltó% ttotatgáv
,norá%amzi' a tto%tál ajú/nakraS
,ttetegnep tátón a'ruf "e nebzöq s
:sonáJ irí˘ ,létré erégév datUy
YXtedeklel a rÚ za tá ejlelö
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rám am wájtatuq abáih nebéjtreQ
,ttögöm wő!ef siq a ,ne!évsö za
,rátah tláv árrávis a ttel réhefóh
.döq a ttög+öpmöh neűre%jet loh?
arkáf a wajrav a rokim? ,nablanjaH
,we"ejgnah a tnim ,abros wetlü "ú
arknápa ój ár wa' wnutlálat rokka
.ttelef wánráp ,nab"á izáhróq a
,lakkosánov amén ,gástdapás nácrA
,tehel tne% "e wa' ne+ima ,tlov pé%
watzokládo'le dnim wétremsi wika
Xtehemle levékéB _ :nó%ú'úb a
,wotárab ,im etré wnütnem ttőleléD
,ttelef tnah sögör a tő avtaris
:sonáJ irí˘ ,létré erégév datUy
YXtedeklel a rÚ za tá ejlelö

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

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

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

nabávah telekiq .23334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1985. kikelet havában
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:wéletöq itárab zagi zA
adni neltetehpétté%

Az igaz baráti kötelék:
széttéphetetlen inda

gástáraB

:golod aktir gástárab A
.wolodóh
:modut "oha ,ajpala zA
.molazib
:ne"el "oh ,za ejőzmelleJ
.nelteznö
:wánof men za ,tahtjú! timA
.gásnotzib
:zoko tsézré őselój wa~
.sotnof ze
:sönö'löq ah ,sézré za zE
.sökörö
:srát őtrégem ,tárab a lleQ
.%ráv eriq?
:tere% ttü"e laddiábiH
.tedegét
:résíkle ő ,%ém ávohráB
.ré takos
:"ah lüde"e ,lleq ah"oh eD
."av dagam
:delev 'nin ah ,ár %tahtímá°
.deréle
:na"oh ,%et tim ,sotnof za meN
Xnav menah

nabávah terégí .11233334555567 ,a'araregÉ

Barátság

A barátság ritka dolog:
hódolok.
Az alapja, ahogy tudom:
bizalom.
Jellemzője az, hogy legyen:
önzetlen.
Amit nyújthat, az nem fonák:
biztonság.
Csak jóleső érzést okoz:
ez fontos.
Ez az érzés, ha kölcsönös:
örökös.
Kell a barát, megértő társ:
'kire vársz.
Hibáiddal együtt szeret:
tégedet.
Bárhová mész, ő elkísér:
sokat ér.
De hogyha kell, egyedül hagy:
magad vagy.
Számíthatsz rá, ha nincs veled:
eléred.
Nem az fontos, mit tesz, hogyan:
hanem van!

Égeraracsa, 1997. május 12.

A szeretet nehezen legyőzhető elfogultság

gástlugofle őtehző"el nezehen tetere% A

tetere% a menneB
(eksőlev)

.nav :armomá% tetere% A
,ttöj nannoh ,ajdut mes ikneS
.naltatahzára"amgem "í
.méntere% gidnim "oh ,moduT
,tő metere% na"oh ,mezrÉ
.mé!e trem ,metere% tréza s

nabávah ótnobgéj .1233334555567 ,tsepsiQ

Bennem a szeretet
(velőske)

A szeretet számomra: van.
Senki sem tudja, honnan jött,
így megmagyarázhatatlan.
Tudom, hogy mindig szeretném.
Érzem, hogyan szeretem őt,
s azért szeretem, mert enyém.

Kispest, 1996. február 4.

„A legcsodálatosabb nő, akivel
valaha is találkoztunk mindig
az, akivel éppen szakítottunk”
Renard Gyula

levika ,őn bbasotaládo'gel Ay
gidnim wnutzoklálat si ahalav
Ywnuttotíka% neppé levika ,za
aluˇ ranöR

ózú'úB

,saq a tto ,rásoq a ttI
Xssagola' en et megne
:dándut men neppé ah treM
.dákicrop nednim simah
:modnomgem te"e za tzA
.mobmalag ,"av !ál afla'
,%tegetih ,táf-tűf %régÍ
.%tere% tsám _ modut _ nebzöq
,%ráv ,%nezü si abáiH
.%ráj luróp na"u melev
:danátu rám woráj meN
.tadáctu za mölüreq

nabávah a!adlőf .1111233334555567 ,a'araregÉ

Búcsúzó

Itt a kosár, ott a kas,
engem te ne csalogass!
Mert ha éppen nem tudnád:
hamis minden porcikád.
Azt az egyet megmondom:
csalfa lány vagy, galambom.
Ígérsz fűt-fát, hitegetsz,
közben – tudom – mást szeretsz.
Hiába is üzensz, vársz,
velem ugyan pórul jársz.
Nem járok már utánad:
kerülöm az utcádat.

Égeraracsa, 1999. szeptember 23.

neb+ema ,rep na+o telé zA
telétí za ttetelü%gem rám

Az élet olyan per, amelyben
már megszületett az ítélet

x i!!e wa~

,wnüleklef sé wnu%lA
.wnüteven sé wnurís
,wnutagllah sé wnudnoM
.wnusavlo sé wnurí

Csak ennyi ?

Alszunk és felkelünk,
sírunk és nevetünk.
Mondunk és hallgatunk,
írunk és olvasunk.

,wnülelef sé wnüdréQ

Kérdünk és felelünk,

.wnülepic sé wnü%ev

veszünk és cipelünk.

,wnulárgu sé wnullÁ

Állunk és ugrálunk,

.wnulák%ú sé wnu%táj

játszunk és úszkálunk.

,wnudaram sé wnü"eM

Megyünk és maradunk,

.wnulahgem sé wnülé

élünk és meghalunk.

nabávah a!adlöf .1233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1996. szeptember 5.

,gássóda aláh A
!ámoda melere% a

A hála adósság,
a szerelem adomány

dázzoH wa~

watzodaljah négnel wotalli ónallI
,netlet nebsev!ef a
,tadih wüjéröq ttő% !ávrávi% űní%koS
.metnem dázzoh rokim?
,wé!rá za tdükefár arti=áp dlözdgaramS
;tlolad gnah i!reze
,pan a mettölöf tllá tnék!ara tdavlogeM
.tlot ajápmop wení%
nabtallavuf "ál a wogáriv ilováT
,na"ál watlojahgem
_ avró% éle dabál _ takumri% ,inpéteL
.mat"áv natlusatti

Csak Hozzád

Illanó illatok lengén hajladoztak
a fenyvesben telten,
Sokszínű szivárvány szőtt köréjük hidat,
'mikor hozzád mentem.
Smaragdzöld pázsitra ráfeküdt az árnyék,
ezernyi hang dalolt;
Megolvadt aranyként állt fölöttem a nap,
színek pompája tolt.
Távoli virágok a lágy fuvallatban
meghajoltak lágyan,
Letépni, szirmukat – lábad elé szórva –
ittasultan vágytam.

,"áv a ttel sedé%eb né+émgel meklel A
;tlopmoloq neletnü%
,őlle% itagu! a tlekené lőr!émeR
.tlof nednim tlárbiv sé

A lelkem legmélyén beszédes lett a vágy,
szüntelen kolompolt;
Reményről énekelt a nyugati szellő,
és vibrált minden folt.

:nednim tlov "í enneb nebgéspé% a nebbE
;gév a sé tedzeq a
,dázzohet tú za ze ttel se'émkörö siQ
.gé nebmeví% +ema

Ebben a szépségben benne így volt minden:
a kezdet és a vég;
Kis örökmécses lett ez az út tehozzád,
amely szívemben ég.

nabávah te%é!e .1711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2001. november 3.

:actu %ége za gem ajllaH
abtus mogáv temevdeq%%or

Hallja meg az egész utca:
rosszkedvemet vágom sutba

ló% iken wa~

,"ü "an men ,%avat a ttI
.//üf a nasrahlef náctU
,sám menah ,ógir a meN
. Yságno= i%avaTy :gnidni°

nabávah ré!eq jú .1111711 ,a'araregÉ

Csak neki szól

Itt a tavasz, nem nagy ügy,
Utcán felharsan a fütty.
Nem a rigó, hanem más,
Siending: „Tavaszi zsongás” .

Égeraracsa, 2004. augusztus 7.

nabmoladorib iamór igér A
wátvó wenetsi za te+ehzűt a

A régi római birodalomban
a tűzhelyet az istenek óvták

+ehzűt idála~

Családi tűzhely

,nohtto za ttel ámmolagoF
;egelem +ehzűt wos-wos
:tláv éppéklej sogásólaV
.elej sázotrate%%ö

Fogalommá lett az otthon,
sok-sok tűzhely melege;
Valóságos jelképpé vált:
összetartozás jele.

,wáh!oq igér ,sogástáraB
ttogopor zűt a loha
nesemelleq si wenlüf A
.topan a eb evzejef

Barátságos, régi konyhák,
ahol a tűz ropogott
A fülnek is kellemesen
fejezve be a napot.

,ttogrof-ttögrüs !o%%aizáH
;dáv etré men téleté
ajdála' siq ődegeleM
.tátalli za etzevlé

Háziasszony sürgött-forgott,
ételét nem érte vád;
Melegedő kis családja
élvezte az illatát.

,wétnö%ökgem lavó% seví°
;ttet arlat%a za tima
lemme% sáláh ettölüröQ
.tetere% a ttog+omog

Szíves szóval megköszönték,
amit az asztalra tett;
Körülötte hálás szemmel
gomolygott a szeretet.

:tígelem men rám gáspanaM
;séveq ttel sétrégem a
er"e ttaim gáslovát A
.sézeknirévát a bböt

Manapság már nem melegít:
a megértés lett kevés;
A távolság miatt egyre
több a távérinkezés.

,wátbodiq rám te+ehzűt A
;tih a wa' ,tdaram ima
:wannav ttü"e etse lohA
.tígelem welél a tto

A tűzhelyet már kidobták,
ami maradt, csak a hit;
Ahol este együtt vannak:
ott a lélek melegít.

nabávah terégí .1111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2004. május 16.

„A női száj olyan, mint egy kis piros
pecsét, bacilusokkal teli üvegen”
Pitigrilli

sorip siq "e tnim ,na+o já% iőn Ay
Ynegevü ilet lakkosulicab ,té'ep
illirgitiP

wó~

nebmetelé golod "an A
,molá "e tnim ,na+o
nebdne' tadá% ahup ah"oH
.moráz lemme% ttoku'

nabávah molá .1233334555567 ,tsepsiQ

Csók

A nagy dolog életemben
olyan, mint egy álom,
Hogyha puha szádat csendben
csukott szemmel zárom.

Kispest, 1996. december 15.

sepéq men nebételé %ége ika ,naVy
Yzo!ámlunat tima ,tza ingoflef
namfoH .B

„Van, aki egész életében nem képes
felfogni azt, amit tanulmányoz ”
B. Hofman

irti'
ia%anap

csitri
"E

%amaq

YXwenkere" a za ójy :wo"av né wodni zA
.wentere% mielü% _ wanraka ,wenzepéQ
;né djam rokka we"el ,wettehel men wő aH
.néret vle! ,trops ,enez tza motahtatumgeM

Egy

panaszai
kamasz

Az indok én vagyok: „jó az a gyereknek!”
Képeznek, akarnak – szüleim szeretnek.
Ha ők nem lehettek, legyek akkor majd én;
Megmutathatom azt zene, sport, nyelv terén.

;motahzokatnobiq ,nav megésőteheL
.mojab _ tacut "e őtteqnezit _ 'nin "oH

Lehetőségem van, kibontakozhatom;
Hogy nincs – tizenkettő egy tucat – bajom.

;wizektniré dnim sé ,nav !ámodut wos-woS
.wi"ednim ajda tze ,rökótál selé% lleQ

Sok-sok tudomány van, és mind érintkezik;
Kell széles látókör, ezt adja mindegyik.

;wenéntere% tim "oh ,wájdut men ,me%ih tzA
.wenénlümérgem táh ,...mánláv ánna+o aH
;őtehsévár imráb ,pal at%it meklel A
Xődidaba% a lleq :wo"av were" '%ih eD

nabávah terégí .1111233334555567 ,a'araregÉ

Azt hiszem, nem tudják, hogy mit szeretnének;
Ha olyanná válnám..., hát megrémülnének.
A lelkem tiszta lap, bármi rávéshető;
De hisz' gyerek vagyok: kell a szabadidő!

Égeraracsa, 1999. május 5.

:ludav meltémsi ,nepé% meltémsI
ludjas ,witügem temeví% a ah

a%anap a!a so!ál "E

Ismétlem szépen, ismétlem vadul:
ha a szívemet megütik, sajdul

Egy lányos anya panasza

Xtle%érem tim !ál a ,dlezpéQ

Képzeld, a lány mit merészelt!

.tlle"é% men wa' innemadO

Odamenni csak nem szégyellt.

,etré no"an ?+o navadO

Odavan oly' nagyon érte,

.etrékgem si tézeq a géM

Még a kezét is megkérte.

,ttelleq le trem ,ázzoh tnemlE
:ttedzekiken "oh ,tehel "ú S

Elment hozzá, mert el kellett,
S úgy lehet, hogy nekikezdett:

,%raka gem ah ,lájdosazáHy

„Házasodjál, ha meg akarsz,

YX%raka le ah ,megne le "éV

Végy el engem, ha el akarsz!”

,gém metré men tne"é% ne+I
Xgéstnem erre %el men sé 'niN

nabávah wele% .1111711 ,tsepsiQ

Ilyen szégyent nem értem még,
Nincs és nem lesz erre mentség!

Kispest, 2004. április 15.

;lát saku+ ,tsüf űrűs ,!o%%a sogaraHy
Ylánzáh a samlatrá dnim moráh a ze
akódnom ipén

x géle ó% "E

,gnál imlere% wizetél ráB
.tnáb imalav ah ,dahol +em'
,tnáp "e tehel nemeví% A
.tnár eb'rög rám ó% "e te+em?

nabávah telekiq .11233334555567 ,tsepsiQ

„Haragos asszony, sűrű füst, lyukas tál;
ez a három mind ártalmas a háznál”
népi mondóka

Egy szó elég ?

Bár létezik szerelmi láng,
'mely lohad, ha valami bánt.
A szívemen lehet egy pánt,
'melyet egy szó már görcsbe ránt.

Kispest, 1997. március 9.

Ytere% men ed ,semlere% wa' ifréf Ay
sojaL anáupaq

menelte"E
(eksőlev)

:nelte"e za "av et ,dodnoM
,nartáb morátlef tólav A
.nelte"eq si eri!!emráb
:detrégem t!ét a molodnoG

„A férfi csak szerelmes, de nem szeret"
Capuana Lajos

Egyetlenem
(velőske)

Mondod, te vagy az egyetlen:
A valót feltárom bátran,
bármennyire is kegyetlen.
Gondolom a tényt megérted:

,nadráillimtö gém wnülÉ

Élünk még ötmilliárdan,

xde+ése za i!!em táhet

tehát mennyi az esélyed?

nabávah sádlá .1233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1996. július 29.

„Az idő pénz”
Teophrasztosz

Yznép ődi zAy
%ot%arfoeT

sátáliq őt%eggü'lE

:depele né"e wos-woS
;innel gadzag entere% ”Ú
:i%ih tréza lőbsédevéT
.tetelé za i%et znéP
,amlá tahláv arólaV
;serü ?+o men ebe= ah"oH
,sereq not+of nátza trézE
…ahtáh a :itetlé sÉ
indaa%%iv anlov óJ
;teketelé tlobargem A
tehel "ú wa' indeleflE
.i!!em im "oh s ,tromo! A

Elcsüggesztő kilátás

Sok-sok egyén eleped:
Úgy szeretne gazdag lenni;
Tévedésből azért hiszi:
Pénz teszi az életet.
Valóra válhat álma,
Hogyha zsebe nem oly' üres;
Ezért aztán folyton keres,
És élteti: a hátha…
Jó volna visszaadni
A megrabolt életeket;
Elfeledni csak úgy lehet
A nyomort, s hogy mi mennyi.

,dala%le ődi za mÁ
;arsám-er"e jab nav lazzA
arsátagllah s ,tísimmesgeM
.ttala pan tnednim létÍ

Ám az idő elszalad,
Azzal van baj egyre-másra;
Megsemmisít, s hallgatásra
Ítél mindent nap alatt.

nabávah molá .11113711 ,tsepsiQ

Kispest, 2014. december 3.

lüde"e lóbdráillimtaH

Hatmilliárdból egyedül

letétgélE

tűteb a el matrí ro%koS
,nabkala "an sé i'iq

Elégtétel

Sokszor írtam le a betűt
kicsi és nagy alakban,

,tza matlodnog mesahos eD

De sohasem gondoltam azt,

.matdut tim? ,tehtnelej tsám

mást jelenthet, 'mit tudtam.

ttotagotrat tsétepelgeM
,si armomá% _ motáleb _
:lutucnuh "an ttet si ávóL
.simah siq a ttopa'eb
,űteb M za űteb a zE

Meglepetést tartogatott
– belátom – számomra is,
Lóvá is tett nagy huncutul:
becsapott a kis hamis.
Ez a betű az M betű,

;ne+imráb "av "an ne"el

legyen nagy vagy bármilyen;

,ópakgem za ,tnelej timA

Amit jelent, az megkapó,

X menelte"e :"av et trem

mert te vagy: egyetlenem !

nabávah telekiq .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. március 23.

nabbojgel melere% a sé pék!éf Ay
Yőle ótahvíh nebtétös
inraL .M

ságrávós ilettelÉ

erte'e za ótlém lóbtnopme% i%évűM
.evlet lattalodnog ólámrof togáliV
,nabóh a gásórrof ,lad soktit ,ógnojaR
.nagodlob widó"áv akicrop siq nedniM
:abáih tehel men s ,golod naltadutnÖ
.agáriv sotalli telé za melere°

nabávah getegref .123711 ,tsepsiQ

„A fénykép és a szerelem legjobban
sötétben hívható elő”
M. Larni

Életteli sóvárgás

Művészi szempontból méltó az ecsetre
Világot formáló gondolattal telve.
Rajongó, titkos dal, forróság a hóban,
Minden kis porcika vágyódik boldogan.
Öntudatlan dolog, s nem lehet hiába:
Szerelem az élet illatos virága.

Kispest, 2016. január 6.

Minden lánc csak olyan erős,
mint a leggyengébb láncszem

,sőre na+o wa' cnál nedniM
me%cnál bbégne"gel a tnim

lunaltalugoflE

Elfogulatlanul

,témlere% újfi za mololaD
;wengé nebzűt semen mieme°
,té% mepét tekekéletöq A
.wenév a wantahtírotnát men S

Dalolom az ifjú szerelmét,
Szemeim nemes tűzben égnek;
A kötelékeket tépem szét,
S nem tántoríthatnak a vének.

,metelezpéq a llá% avdagarlE
;abrás a 'nilib nednim wéjlluH
:melev nav mörö za lüde"E
Xa+áriq telé za we%el "Í

Elragadva száll a képzeletem,
Hulljék minden bilincs a sárba;
Egyedül az öröm van velem:
Így leszek az élet királya!

nabávah ótnobgéj .11112711 ,"ehbávS

Svábhegy, 2009. február 17.

wangásújfi za ajtlitgem tne%lá zA
ttetevökle nabároq lataif tima ,tzadnim

memlere% őslE

,tnotraq gév "e mattálgeM
;avrava'eleb tlov !ál
,ttőn mezeklab téq erre%"E
.atradah téven a má%
,sájotak+up tnim ,tlov sőlpe°
;agizu! ,segevüme%
,ettet éppé% melere% A
.armomá% sibbálagel
, _ a/ukilup tnim _ matlohoL
;anátu ,massahtál "oh
matgaraf sé matrí tesreV
.arkáfkküb a tekeví%
mettötlökle temeznépbe`
,argásjú sení% wos-wos
tiepékcra we%éní% treM
.arámá% a iq matgáv
,matgof tézeq nabizom A
;rév a tlobod nebmelüf
,te"ehtrélleG anlov matdroH
.rékgem arra ő tto ah
,tsálunat a matloga!aH
;tlüsetré mápa lőr+em?
,tlekenefle ,tágam atgoF
.tlűhiq "í moságobol s

nabávah terégí .111233334555567 ,a'araregÉ

Az álszent megtiltja az ifjúságnak
mindazt, amit fiatal korában elkövetett

Első szerelmem

Megláttam egy vég kartont,
lány volt belecsavarva;
Egyszerre két balkezem nőtt,
szám a nevét hadarta.
Szeplős volt, mint pulykatojás,
szemüveges, nyuziga;
A szerelem széppé tette,
legalábbis számomra.
Loholtam – mint pulikutya – ,
hogy láthassam, utána;
Verset írtam és faragtam
szíveket a bükkfákra.
Zsebpénzemet elköltöttem
sok-sok színes újságra,
Mert színészek arcképeit
vágtam ki a számára.
A moziban kezét fogtam,
fülemben dobolt a vér;
Hordtam volna Gellérthegyet,
ha ott ő arra megkér.
Hanyagoltam a tanulást,
'melyről apám értesült;
Fogta magát, elfenekelt,
s lobogásom így kihűlt.

Égeraracsa, 1998. május 16.

,gém atón "e lüdne' ebmelüFy
Ygér nebmeví% a rám ttoda!!u% ttI
esérétgem icókáR

walá% naltatahtíka%lE

gnez nebmekleL
atógér rám
űrö!ö" a
.atón ra"am
,jahud ahéN
,sedé roksám
rokima ,nav s
.sevreseq-súb

„Fülembe csendül egy nóta még,
Itt szunnyadott már a szívemben rég”
Rákóczi megtérése

Elszakíthatatlan szálak

Lelkemben zeng
már régóta
a gyönyörű
magyar nóta.
Néha duhaj,
máskor édes,
s van, amikor
bús-keserves.

má!a tlolaD
,ttelef mő'löb
evlekené s
.tere!eq trú"

Dalolt anyám
bölcsőm felett,
s énekelve
gyúrt kenyeret.

nebzöq aknuM
wedéle' a
lórájá% pé%
.wené za tllá%

Munka közben
a cselédek
szép szájáról
szállt az ének.

pén ra"am A
,widomlá "í
le résíq ze
.gimorís a

nabávah a!adlöf .1111711 ,a'araregÉ

A magyar nép
így álmodik,
ez kísér el
a síromig.

Égeraracsa, 2004. szeptember 8.

Egy idő után már a húsba vág
a tudatalatti szomorúság

gáv absúh a rám nátu ődi "E
gásúromo% ittalatadut a

őlürekrebmE

, _ Xdetehihle _ si rebme na+o naV
.ttetevikmá% sigém ,lé wnüleV
,lét a lótrá! tnim ,lótkosám tülE
.lé nabgáliv ttetmeret agamnÖ
,wnütelé za arámá% negedI
.wnülev wa' nav etset a ttaimE
,tiáka%jé za itlöt nab!ágaM
.tígálivtá ejém%e lőrlüleB

Emberkerülő

Van olyan ember is – elhiheted! – ,
Velünk él, mégis számkivetett.
Elüt másoktól, mint nyártól a tél,
Önmaga teremtett világban él.
Idegen számára az életünk,
Emiatt a teste van csak velünk.
Magányban tölti az éjszakáit,
Belülről eszméje átvilágít.

,tnéketemer wnützöq lákifatéS

Sétafikál köztünk remeteként,

Xt!ége% lőbví% molánjas nétni%Ő

Őszintén sajnálom szívből szegényt!

nabávah netsipan .2711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2005. június 16.

,ege'eq ,/nop ,aku' ,a'raHy
Ye%e ne'nin ,lusúb ika
sátípallágem 'löb

„Harcsa, csuka, ponty, kecsege,
aki búsul, nincsen esze”
bölcs megállapítás

őtetzekélmE

Emlékeztető

,tere% tika ,iq-iQ

Ki-ki, akit szeret,

.teven arra !ozib

bizony arra nevet.

,de%ih men "av ,de%iH

Hiszed, vagy nem hiszed,

Xdelev _ mál _ wo"av "í

így vagyok – lám – veled!

nabávah őt evgam .11711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2002. október 19.

,tlluh ab+ámoh ttaim wosázotláV
tlúm a wotit bbo"angel ttel "í sé

x inlesivle "av sőrE

,lef tza ddef en weniknes ,tadoktit a gem dzirŐ

Változások miatt homályba hullt,
és így lett legnagyobb titok a múlt

Erős vagy elviselni ?

Őrizd meg a titkodat, senkinek ne fedd azt fel,

.levikráb dot%ogem ah ,rám aru za %dneel meN

Nem leendsz az ura már, ha megosztod bárkivel.

,dehret a tláv ásso+ús trem ,sigém dodnomle aH

Ha elmondod mégis, mert súlyossá vált a terhed,

xdeken ezzirőgem "oh ,lótsám e-dotahnávíQ

nabávah ré!eq jú .111711 ,a'araregÉ

Kívánhatod-e mástól, hogy megőrizze neked?

Égeraracsa, 2003. augusztus 31.

Yilegre! top?ót a wa' ,wizoglod meNy
(nöbö%üq a légödlü)
sézejefiq ipén ialaz

sélükű%eb imlezrÉ

,ődi za rú "an no"aN
.wi+ofté% :"av lüde"E
itízgör gásasrát wa~
.giedi "e nebneleJ
:őkdlöfrém sotzib enneB
.!émese i!tanalliP
ővöj a s ,tlúm a wélmE
.néziv nelej a zevE
nabá!áih talo'paQ
.we!ét naltala!rá zA
,me'nikó% a wélme tnűT
.we%érü/üf men rám ,mál S

nabávah telekiq .12711 ,tsepsiQ

„Nem dolgozik, csak a tó′pot nyergeli”
(üldögél a küszöbön)
zalai népi kifejezés

Érzelmi beszűkülés

Nagyon nagy úr az idő,
Egyedül vagy: szétfolyik.
Csak társaság rögzíti
Jelenben egy ideig.
Benne biztos mérföldkő:
Pillanatnyi esemény.
Emlék a múlt, s a jövő
Evez a jelen vizén.
Kapcsolat hiányában
Az árnyalatlan tények.
Tűnt emlék a szókincsem,
S lám, már nem fütyürészek.

Kispest, 2006. március 2.

Evés, ivás oly′ kevés,
ha nincs jókedv, nevetés

,séveq ?+o sávi ,sévE
séteven ,vdekój 'nin ah

ttellem %orba réheF

Fehér abrosz mellett

,leté za názagi lój wise "Ú

Úgy esik jól igazán az étel,

;lánlat%a za wenlü nebböt ah

ha többen ülnek az asztalnál;

,gásmádiv izagi witelü% tto S

S ott születik igazi vidámság,

.láki=um ó% a wa'men loha

ahol nemcsak a szó muzsikál.

nabávah őtevgam .111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2003. október 1.

tzöq wemörö za mörü zAy
,nessehel i!!a wa~
lőtvreseq a sedé za "oH
Ynessehev tzí bboj géM
itramsöröV

arájpansételü% megéseleF

„Az üröm az örömek közt
Csak annyi lehessen,
Hogy az édes a keservtől
Még jobb ízt vehessen”
Vörösmarty

Feleségem születésnapjára

nabgássazáh a %ér őslE
,mörö at%it a :zém a
,nebmetelé "av !éf "oh sÉ
.mönö%öq lattúze tza

Első rész a házasságban
a méz: a tiszta öröm,
És hogy fény vagy életemben,
azt ezúttal köszönöm.

_ ro%kos no"an _ widosám A
,mörü za :tanábúb a
wnussuj en le ,monávíq tzA
Xmölölű" trem ,giádo

A második – nagyon sokszor –
a búbánat: az üröm,
Azt kívánom, el ne jussunk
odáig, mert gyűlölöm!

,ságobol a "oh ,llá wnutjaR
,+édevne% ólognál a
wézzi nabájámrof =áraP
.lét a nöj ah ,si rokka

nabávah a!adlöf .711 ,a'araregÉ

Rajtunk áll, hogy a lobogás,
a lángoló szenvedély,
Parázs formájában izzék
akkor is, ha jön a tél.

Égeraracsa, 2000. szeptember 2.

,rebme za sereq tikalaV
é””e lü%égeiq levika

Valakit keres az ember,
akivel kiegészül eggyé

metremsileF

metremsilef sé mattálgeM
:netnem ,tnétsüt ,nabmo! nozA
, _ menneb _ nneb tti látkar tek%éF
.nebmeví% a lüneltődI
,raka ika ,wa' nessereQ
.ramah ,nasro" tepékröküT
:elev wa' né rám wo"av "Ú
Xelef wisám meklel eT "éL

nabávah netsipan .1111233334555567 ,a'araregÉ

Felismertem

Megláttam és felismertem
Azon nyomban, tüstént, menten:
Fészket raktál itt benn – bennem – ,
Időtlenül a szívemben.
Keressen csak, aki akar,
Tükörképet gyorsan, hamar.
Úgy vagyok már én csak vele:
Légy Te lelkem másik fele!

Égeraracsa, 1999. június 4.

„A nő erkölcseiért nagyon
sokszor a férfi a felelős”
Vaszary Gábor

no"an tréie'lökre őn Ay
Ysőlelef a ifréf a ro%kos
robáG ira%aV

wotitifréF

őn "e te+em? ,woktit wannaV
,tahdut men gem ahos
wanmiasrátifréf a zE
:tada ótahlán%ah
inzű totrops tehel "oh ,tzA
_ wú/ wav tlálat teme% _
,si lassám sé rö%bböt ,lappaN
.wujdut im wa' ah ,ój

nabávah ré!eq jú .11711 ,a'araregÉ

Férfititok

Vannak titkok, 'melyet egy nő
soha meg nem tudhat,
Ez a férfitársaimnak
használható adat:
Azt, hogy lehet sportot űzni
– szemet talált vak tyúk –
Nappal, többször és mással is,
jó, ha csak mi tudjuk.

Égeraracsa, 2002. augusztus 26.

tálanof sení% wésem A
Xdajnof lób!ávrávi%

A mesék színes fonalát
szivárványból fonjad!

őzűdnoG

,dnov ebdelö tedekemreˇ
.dnog %evlüröq ah ,si rokka
,dnof arálláv a tadoraQ
Xddnom ebélüf tedésem sé

nabávah ré!eq jú .1233334555567 ,a'araregÉ

Gondűző

Gyermekedet öledbe vond,
akkor is, ha körülvesz gond.
Karodat a vállára fond,
és mesédet fülébe mondd!

Égeraracsa, 1996. augusztus 8.

,sám imalav enelleq abáiH
ságlasrát sairavdu za daram

Hiába kellene valami más,
marad az udvarias társalgás

lunalattalugnaH

abáihdnim léngé súroB
,erőn a ár wezén
:nav atgu!pan ,mesevdeq ,ajHy
Y .ebőse tdalluf "áv

nabávah te%é!e .1111711 ,tsepsiQ

Hangulattalanul

Borús égnél mindhiába
nézek rá a nőre,
„Hja, kedvesem, napnyugta van:
vágy fulladt esőbe. ”

Kispest, 2004. november 26.

,erék%éf a rádam a tniMy
,erré sövűh rodnáv újmo°
,eblöa!a wemre” a tniM
yebröq sajá! e né mo”áV
!arA

„Mint a madár a fészkére,
Szomjú vándor hűvös érre,
Mint a gyermek anyaölbe,
Vágyom én e nyájas körbe”
Arany

nabdamlataH

Hatalmadban

,anlov látlov et men et aH
;né ahos anlov matlov mes né S
,im wnántahlov men tsom rokkA
.némerep gáliv a mándóllaQ

Ha te nem te voltál volna,
S én sem voltam volna soha én;
Akkor most nem volhatnánk mi,
Kallódnám a világ peremén.

artallagus sönölüq ”E
,tede!éf ősleb a mattálgeM
tamogásólavlüde”E
.ttezetél _ eb atnov ságolli~

Egy különös sugallatra
Megláttam a belső fényedet,
Egyedülvalóságomat
Csillogás vonta be – létezett.

_ nabúro%ok!éf _ rokkE
,welél a menneb tleq ertelÉ
nebénez ilüklén gevö°
.welé rám ,mettel sám atózA

nabávah molá .11711 ,tsepsiQ

Ekkor – fénykoszorúban –
Életre kelt bennem a lélek,
Szöveg nélküli zenében
Azóta más lettem, már élek.

Kispest, 2002. december 24.

!ére loh? ,nav sé ,nűb loh? ,naV
!éf inetsi za nokocra

sédőltémsi neltetehiH

,táva% rév a gem metremsi rokkA
;werem avgobodví% wa' si nátu vé i!!a inlodnogáR
,támlagzi sétmeret a metlétÁ
.were" úcra socnár icipici "e ttezénmár rokimA

nabávah getegref .111711 ,cloksiM

Van, ′hol bűn, és van, ′hol erény
arcokon az isteni fény

Hihetetlen ismétlődés

Akkor ismertem meg a vér szavát,
Rágondolni annyi év után is csak szívdobogva merek;
Átéltem a teremtés izgalmát,
Amikor rámnézett egy icipici ráncos arcú gyerek.

Miskolc, 2003. február 6.

,wnühret a rebme nedniMy
Ywnügéskü% ár 'nin gíma
akódnom ipén

„Minden ember a terhünk,
amíg nincs rá szükségünk”
népi mondóka

x őn a t%aláv na"oH
(eksőlev)

.wanat%aláv wőn a ,moduT

Hogyan választ a nő ?
(velőske)

Tudom, a nők választanak.

t%aláv rokim őn +eméN

Némely nő mikor választ

:wanágamnö tőtere% "e

egy szeretőt önmagának:

.ajnáb men tza ,ne+im "oh ,tzA

Azt, hogy milyen, azt nem bánja.

,t%aláv lazza da arra wa~

Csak arra ad azzal választ,

.ajtál na"oh ibböt a "oh

hogy a többi hogyan látja.

nabávah ré!eq jú .1111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1999. augusztus 23.

Xtemen iőn a iremsi men nÖ _y
YXmeremsi tnegi iőn a wa' né ,nabólaV _
se"irF itniraQ

x sözöq a loH

,wetré men tim? ,imalav naV
;welél téq sé tset téq ,jaf "E
:tehel na"oh sigém rokkA
.telef wisám a wüjtré meN

„– Ön nem ismeri a női nemet!
– Valóban, én csak a női igent ismerem!”
Karinthy Frigyes

Hol a közös ?

Van valami, 'mit nem értek,
Egy faj, két test és két lélek;
Akkor mégis hogyan lehet:
Nem értjük a másik felet.

,wnudut ttü"e sika' inlÉ
;wnu"áv a "e trem ,si trézA
,sám +ema ,nát sárávle zA
.sát%ogemaknum a sám sÉ

Élni csakis együtt tudunk,
Azért is, mert egy a vágyunk;
Az elvárás tán, amely más,
És más a munkamegosztás.

:wizöbnölüq si wnusátáL
;wisám a -ő' s űrökselé°
:őrétle si wnüdé%eb A
.őrötarléc sé őge'eF

Látásunk is különbözik:
Széleskörű s cső- a másik;
A beszédünk is eltérő:
Fecsegő és célratörő.

,talo'paq "av melezré zA
;tah +ema ,"áv imlatah "aV
:sám si wnusádózokéjáT
.%ádav tto s ,tti ttozotálroQ
nabgássazáh a léf wi"E
,ajda tágam leggéssejleT
:da si wisám a timalaV
.tazodlá za gésnelteggüF

Az érzelem vagy kapcsolat,
Vagy hatalmi vágy, amely hat;
Tájékozódásunk is más:
Korlátozott itt, s ott vadász.
Egyik fél a házasságban
Teljességgel magát adja,
Valamit a másik is ad:
Függetlenség az áldozat.

,akigol sé vré ó% a ttI
;ajtuf men rám ersézré mÁ
.melezré za rú bbo"an ttO
XneltetehtrÉ xsözöq a loH

Itt a szó érv és logika,
Ám érzésre már nem futja;
Ott nagyobb úr az érzelem.
Hol a közös? Érthetetlen!

nabávah molá .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. december 22.

,tíssirf molagzi zA
tínat géserev a

Az izgalom frissít,
a vereség tanít

asátah weme%komoh ólo=roH

ttoko% men inrís iQ?
,nebételé ahoS

Horzsoló homokszemek hatása

'Ki sírni nem szokott
Soha életében,

ne%ége gáspanaM

Manapság egészen

.ttodoro'ipmáklE

Elkámpicsorodott.

nabávah telekiq .23711 ,ólguZ

Zugló, 2015. március 11.

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

x má!a ,léttel ávoH

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

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

Hová lettél, anyám ?

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

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

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

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

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

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

nabávah a!adlöf .1233334555567 ,a'araregÉ

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

Égeraracsa, 1996. szeptember 6.

rokpan "röˇ tne° ikAy
,tetlü men tokric
rok+áhiM tne° ?zib zA
Ytehtöq men tűrpes
aluger ipén

„Aki Szent György napkor
cirkot nem ültet,
Az biz' Szent Mihálykor
seprűt nem köthet”
népi regula

x sőremsI

Ismerős ?

,telé za "á wanlataiF
;lat%a za wengerö
őtteq a ze lánrokpézöQ
.lat%agivgem tikráb

Fiatalnak ágy az élet,
öregnek az asztal;
Középkornál ez a kettő
bárkit megvigasztal.

xdé%eb wenim :"á za améN
;lad nav lánlat%a wa'
,arra ár %%öj evdösődI
.lakkava% wotllá ?"oh

Néma az ágy: minek beszéd?
csak asztalnál van dal;
Idősödve jössz rá arra,
hogy' álltok szavakkal.

nabávah getegref .111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2003. január 11.

le++ema ,tekéletöq a inatíka%le mogoj 'niNy
Yteknim e%%ö wettötöq wamlatah bbőslef
óeL jot%loT

nére!et netsI

,!o%%a ek%üb megéseleF
.őn ő "oh ,arra ek%üb
,no"an dráli% sé !okéljaH
.őkpala :%amát sotzib

„Nincs jogom elszakítani a köteléket, amellyel
felsőbb hatalmak kötöttek össze minket”
Tolsztoj Leó

Isten tenyerén

Feleségem büszke asszony,
büszke arra, hogy ő nő.
Hajlékony és szilárd nagyon,
biztos támasz: alapkő.

,menneb tifréf a ilü'eB
.ój ttel "í metelé za
melőlebné %el men ahoS
.ópo%'e' ek'egerö

Becsüli a férfit bennem,
az életem így lett jó.
Soha nem lesz énbelőlem
öregecske csecsszopó.

,lügéselef tnem zehifréF
.melevné widőröt "ú
lügév ttel men nátza trézE
.metelé za wétájní%

Férfihez ment feleségül,
úgy törődik énvelem.
Ezért aztán nem lett végül
színjáték az életem.

,tatu za eb wujráj ttü"E
.nednim a nöj evtevlláv
,daka gidnim mörö sözöQ
.netsI za djam tígesgem s

Együtt járjuk be az utat,
vállvetve jön a minden.
Közös öröm mindig akad,
s megsegít majd az Isten.

nabávah getegref .12711 ,tsepsiQ

Kispest, 2006. január 7.

,mezén mes gem norá˘y
Ynelét meteglelö
akódnom ipén

„Nyáron meg sem nézem,
ölelgetem télen”
népi mondóka

setelne"e ah ,óJ

,ah+áq a né táh we"el ddaH
X%lelö laddoraq te+em?
,ahtán a djam "í lüreklE
.lezöq wa' %llá mázzohné s
,nebgedih e táh wastjú! ddaH
Xtegelem ,%evlüröq +em?
,negedi ,et ,meken "av meN
.tegele wotahda "í
,innet lleq men arma=araP
.nálat djam wizzi gigév
,indegelem %dut gem maláN
Xmák!o%%a i'iq ,le ddih

nabávah te%é!e .11233334555567 ,luZ

Jó, ha egyenletes

Hadd legyek hát én a kályha,
'melyet karoddal ölelsz!
Elkerül így majd a nátha,
s énhozzám állsz csak közel.
Hadd nyújtsak hát e hidegben,
'mely körülvesz, meleget!
Nem vagy nekem, te, idegen,
így adhatok eleget.
Parazsamra nem kell tenni,
végig izzik majd talán.
Nálam meg tudsz melegedni,
hidd el, kicsi asszonykám!

Suhl, 1997. november 9.

,woraka :agásgodlob ifréf A
raka :agásgodlob őn a

A férfi boldogsága: akarok,
a nő boldogsága: akar

X táh jgacaQ

Xssere% no"an ,má=ór ,ssere°
Xssegetih en ,%tere% men aH
tanáb a trem ,majdóla' eN
.danátuet teht%émelE

Kacagj hát !

Szeress, rózsám, nagyon szeress!
Ha nem szeretsz, ne hitegess!
Ne csalódjam, mert a bánat
Elemészthet teutánad.

,men sávgarah ,lleq gásmádiV
Xmesevdeq pé% ,gidnim jgacaQ
:nav moko "an !ozib errE
.nagodlob wa' wnütehlé "Í

Vidámság kell, haragvás nem,
Kacagj mindig, szép kedvesem!
Erre bizony nagy okom van:
Így élhetünk csak boldogan.

nabávah ré!eq jú .1111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1999. augusztus 9.

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

„Az egyedülvalóságnak
hosszú az árnyéka”
Gárdonyi

őgreseQ

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

nabávah getegref .11711 ,tsepsiQ

Kesergő

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

Kispest, 2002. január 7.

Ybbesőregel a rebme so!ágam Ay
nezbI

téllüde"e űreseQ

,etekef aka%jé zA
.egeteb wen+ema
,gohuz ár tanáb űrűS
.wolappan wájdamát s

„A magányos ember a legerősebb”
Ibsen

Keserű egyedüllét

Az éjszaka fekete,
amelynek betege.
Sűrű bánat rá zuhog,
s támadják nappalok.

er%é djam tő i%ev iQ
xnebtétös a nebbe
!évtmeret son%ah gideP
.némerep gáliv a

Ki veszi őt majd észre
ebben a sötétben?
Pedig hasznos teremtvény
a világ peremén.

,wekélme wilelötÁ
.wene'nin iamlá
erdner rám ttotál timA
.evlesérp nav eleb

Átölelik emlékek,
álmai nincsenek.
Amit látott már rendre
bele van préselve.

sá er"e nebéklel A
.sátagllah ú%%oh a
ne%ége tláv áttdakki°
.nelte"eq s ttel őznö

A lelkében egyre ás
a hosszú hallgatás.
Szikkadttá vált egészen
önző lett s kegyetlen.

nabávah molá .23711,tágirotaliF

Filatorigát, 2015. december 1.

nav za ,wizetél imA
,nabájólav woglod a
,evzén er"e za ,bböt A
esét%ejretiq wanna

Ami létezik, az van
a dolgok valójában,
A több, az egyre nézve,
annak kiterjesztése

matlokkuriQ

Kirukkoltam

,né mesahoS
.et mesahos
im a gidniM
.ebme%e ráj

Sohasem én,
sohasem te.
Mindig a mi
jár eszembe.

,né daramlE
.et daramle
imledejeF
.esebböt a

Elmarad én,
elmarad te.
Fejedelmi
a többese.

,né +éme% "E
.et +éme% "e
tél téq lügéV
.eb- "E davlo

nabávah wele% .111711 ,tsepsiQ

Egy személy én,
egy személy te.
Végül két lét
olvad Egy -be.

Kispest, 2003. április 15.

„Amíg valamiről nincs bebizonyítva,
hogy nem létezik, addig lehetséges”
köznapi közhely

,avtí!ozibeb 'nin lőrimalav gímAy
Ysegéstehel gidda ,wizetél men "oh
+ehzöq ipanzöq

gelezöQ

,tedzeq a tlov zamlahaigrenE
.welél a ttetelü% lőb+em?
te+ema ,lé si am ságrofröq A
.wezédilef tti lenneze
tőlü% wanágam t%aláv welél A
;wnülé loha ,nödlöF a ,tti
,zehibböt a djam llá%a%%iv lügéV
.wnüréta%%iv ebdlöf a ah
,má%kelél a ttel ttozorátahgeM
;tegés"E za ajda +ema
taht%aláv nodaba% welél a sÉ
.degét ,megne :teknüq?+emráb
nétedzeq wődi imlenétröt A
,má%géssepén a tlov !ére%
welél ődnetelü%gem a trézE
.názamlah ttöződi tebböt
,welél a rám ludrof nebbesebeS
_ őn atnopan epén dlöF a _
,argáliv a nöj bbaramah er"E
Xődi za ttI :tetzemle"if s

nabávah a!adlöf .111233334555567 ,a'araregÉ

Közeleg

Energiahalmaz volt a kezdet,
'melyből született a lélek.
A körforgás ma is él, amelyet
ezennel itt felidézek.
A lélek választ magának szülőt
itt, a Földön, ahol élünk;
Végül visszaszáll majd a többihez,
ha a földbe visszatérünk.
Meghatározott lett a lélekszám,
amely adja az Egységet;
És a lélek szabadon választhat
bármely'künket: engem, téged.
A történelmi idők kezdetén
szerény volt a népességszám,
Ezért a megszületendő lélek
többet időzött halmazán.
Sebesebben fordul már a lélek,
– a Föld népe naponta nő –
Egyre hamarabb jön a világra,
s figyelmeztet: Itt az idő!

Égeraracsa, 1998. szeptember 14.

„Nagy művészet helyesen élni”
M. Lassila

Yinlé nese+eh te%évűm "aNy
ali%aL .M

wanmo!áL

,timalav wa' wenré wosázoklálat "aN
;élef sám"e zéq téq lú! erre%"e rokim?
,tíkala iknednim nádapní% sros a treM
.éle ejővöj zén levűred őlleq sé
,si tétös ,si űrűs :őt%evtú telé zA
;túpézöq !ara "e enneb wizetél ed
,sigém wenrebme za lleq ikalav na+O
.tujle giá=ór a ttözöq wéksüt leviq?
,nabágamnö !ádlép ilüde"e teheL
;nelte"e arámá% ,tere%gem tika ed
,nabádo' ire%"e tnim ,enneb djam %ih "Ú
.neltetehlesivle inet%evle te+em?
,nednim ótahlotóp :si za ttotí!oziB
;ttolah men őlé za :modut sé mezré ed
_ ne'nin a!áih ráb _ llá eré+eh ikA
.tto"ahtto te+ema ,trű za eb itlöt men
,emletré neb"e sé nav ajléc wennedniM
;avohráb nessezev tú za Xlleq indut tim?
,emedré we'löb a indeklemelüleF
.ahos tetere% a ,gem lah rebme za wa'

nabávah terégí .11233334555567 ,a'araregÉ

Lányomnak

Nagy találkozások érnek csak valamit,
'mikor egyszerre nyúl két kéz egymás felé;
Mert a sors színpadán mindenki alakít,
és kellő derűvel néz jövője elé.
Az élet útvesztő: sűrű is, sötét is,
de létezik benne egy arany középút;
Olyan valaki kell az embernek mégis,
'kivel tüskék között a rózsáig eljut.
Lehet egyedüli példány önmagában,
de akit megszeret, számára egyetlen;
Úgy hisz majd benne, mint egyszeri csodában,
'melyet elveszteni elviselhetetlen.
Bizonyított az is: pótolható minden,
de érzem és tudom: az élő nem halott;
Aki helyére áll – bár hiánya nincsen –
nem tölti be az űrt, amelyet otthagyott.
Mindennek célja van és egyben értelme,
'mit tudni kell! az út vezessen bárhova;
Felülemelkedni a bölcsek érdeme,
csak az ember hal meg, a szeretet soha.

Égeraracsa, 1997. május 8.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szélhordta mag csírázik ki, s fojtogatón karol át,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nabávah ré!eq jú .1111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2004. augusztus 31.

„Ami nem illeszthető,
azt célszerű megcáfolni”
Prokrusztész

,őteht%elli men imAy
Yinlofácgem űre%léc tza
%ét%urkorP

x ikalav daraM

Marad valaki ?

,lleq vré zohátalofác tlúm A
.tezédi za bbűre%"egeL
avláv éttih +em? ,%ér wa' ze mÁ
.tekétré tehlesivpéq meN

A múlt cáfolatához érv kell,
Legegyszerűbb az idézet.
Ám ez csak rész, 'mely hitté válva
Nem képviselhet értéket.

,nav nabgásláv moladasrát A
.wos "av séveq ttel telé zA
wanajdaram "av ,le wene%%eV
xwotalo'paq irebme zA

A társadalom válságban van,
Az élet lett kevés vagy sok.
Vesszenek el, vagy maradjanak
Az emberi kapcsolatok?

,zoh tsálut%up gásnaltadnog A
.neltelév "oh ,lleq indagat S
wogásttozotálroq sé wotálroQ
.nesehretdnog tti wendelÉ

A gondatlanság pusztulást hoz,
S tagadni kell, hogy véletlen.
Korlátok és korlátozottságok
Élednek itt gondterhesen.

,lleq inlé leggésőtehel A
.naromoq lef laf a%jah ráB
,pékmolá %el "í ővöj pé% A
.naltatahtímá%iq +emA

A lehetőséggel élni kell,
Bár hajsza fal fel komoran.
A szép jövő így lesz álomkép,
Amely kiszámíthatatlan.

nabávah ré!eq jú .23711 ,tsepsiQ

Kispest, 2015. augusztus 20.

,gnar men míc %neipa% omoh Ay
Y!émletevöq nápu'
retéP itágoB

„A homo sapiens cím nem rang,
csupán követelmény”
Bogáti Péter

avdosotno'geM

Megcsontosodva

nebételé rebme bbötgeL

Legtöbb ember életében

,%el ajbar Ysáko% tne%y a

a „szent szokás” rabja lesz,

,lleq na"oha ,wa' lé "ú trem

mert úgy él csak, ahogyan kell,

.sereq men t!émlüröq sám

más körülményt nem keres.

,neletní% ?+o ,tlusáfle ?+O

Oly' elfásult, oly' színtelen,

;ze sédőgnet úgnah"e
,tré mes ti!!a zehtél a "í
.zehécébá za wú/ tnim

nabávah a!adlöf .23711 ,tágirotaliF

egyhangú tengődés ez;
így a léthez annyit sem ért,
mint tyúk az ábécéhez.

Filatorigát, 2015. szeptember 16.

welél rávis sé serü za wa~y
Yzehérev"ef molagár a widoma+of
+oráQ sövtÖ

wnéntehlübbe!!ökgeM

,lassámollav "e mozotraT
;si sám wizotrat "í
,wnutagllah tréim ette+eH
xsirám wnüdőrtö" sé

nabávah molá .1111711 ,tsepsiQ

„Csak az üres és sivár lélek
folyamodik a rágalom fegyveréhez”
Eötvös Károly

Megkönnyebbülhetnénk

Tartozom egy vallomással,
így tartozik más is;
Helyette miért hallgatunk,
és gyötrődünk máris?

Kispest, 2004. december 10.

egésneltetehet tset Ay
Yódnallá ttünednim
fe=óJ segevÖ

„A test tehetetlensége
mindenütt állandó”
Öveges József

x őpelgeM

:lukala ,gozom nedniM
,wanllá ?ppé "av wenegnireq
llánelle rokkana"U
.wansázotláv a gemöttset
widóznov levőre ?+iM
xtset wisám a zehéki"e
őtehrém gila-gilA
.tsepéq zehégemöt tájas

Meglepő ?

Minden mozog, alakul:
keringenek vagy épp' állnak,
Ugyanakkor ellenáll
testtömeg a változásnak.
Mily' erővel vonzódik
egyikéhez a másik test?
Alig-alig mérhető
saját tömegéhez képest.

zehtset wisám "e molaznoV
,talodnog őnűtlef men
nebétese őn sé ifréF
.ttala paN a jú si men

Vonzalom egy másik testhez
nem feltűnő gondolat,
Férfi és nő esetében
nem is új a Nap alatt.

nabávah wele% .1711 ,tsepsiQ

Kispest, 2001. április 7.

teteremsiiklel a ika ,rebme dakAy
Yitniket wen!émlüröq óravaz nápu'
rimidalV voksaM

sádoknaltatléM

,lonoh ekéb "oh ,ettih tzA
.lohol ,tuf-tól sani tnim ah

„Akad ember, aki a lelkiismeretet csupán
zavaró körülménynek tekinti”
Maskov Vladimir

Méltatlankodás

Azt hitte, hogy béke honol,
ha mint inas lót-fut, lohol.

,lo%oq wa'men ,si tírakaT

Takarít is, nemcsak koszol,

.lorop táhur ,rev tege!ő%

szőnyeget ver, ruhát porol.

,loroka" "ú avláglo%leF

Felszolgálva úgy gyakorol,

.lohokla za tto"ofle ed
,loko tsám djam tréze rú zA
.lohoq tadáv ,widőlötrö=

de elfogyott az alkohol.
Az úr ezért majd mást okol,
zsörtölődik, vádat kohol.

xlorro sani za ah ,ado~

Csoda, ha az inas orrol?

.lorot ah"oh ,őtehtré sé

és érthető, hogyha torol.

:loros tima ,tza avnávíQ

Kívánva azt, amit sorol:

YXlokop nostrat ,gödrö ne"ivy

„vigyen ördög, tartson pokol!”

nabávah netsipan .1111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1999. június 15.

a lüklén teremsirebmEy
Ylugodlob mes sovro bbojgel
!émtírüstalodnog

x őtezevarléc a wi+eM

:ődneet a lánkojab A
xsátí"ó" "av sézőlE
inzőlegem nabrosőslE
.sátiv men ,t+é%ev a lleQ
:inatí"ó" semedré tiM
xtrebme za "av ,wa' tjab A
,robát téq a wizoktatiV
.tre! mes léf wi"e gidde S
bbasotnof a gésgeteb A
;nabólav lénrebme zA
,tímá% rebme geteb a "aV
xnav lój ah ,za ré tebböt S

nabávah terégí .123711 ,tsepsiQ

„Emberismeret nélkül a
legjobb orvos sem boldogul”
gondolatsürítmény

Melyik a célravezető ?

A bajoknál a teendő:
Előzés vagy gyógyítás?
Elsősorban megelőzni
Kell a veszélyt, nem vitás.
Mit érdemes gyógyítani:
A bajt csak, vagy az embert?
Vitatkozik a két tábor,
S eddig egyik fél sem nyert.
A betegség a fontosabb
Az embernél valóban;
Vagy a beteg ember számít,
S többet ér az, ha jól van?

Kispest, 2016. május 19.

:degét notú za résíklE
tepéq ój jgáv zohkétáj %%or

Elkísér az úton téged:
rossz játékhoz vágj jó képet

notnop+éM

,meletré za winűtle lóbáva% aH
xmelevné %el im :sédréq a lüremlef
:előleb rís amladjáf telé za aH
.ejőtemet tezekélme za rob a

nabávah ré!eq jú .13711 ,a'araregÉ

Mélyponton

Ha szavából eltűnik az értelem,
felmerül a kérdés: mi lesz énvelem?
Ha az élet fájdalma sír belőle:
a bor az emlékezet temetője.

Égeraracsa, 2011. augusztus 16.

,ságnojar wa' nav giddA
ságo"ar a trat gíma

Addig van csak rajongás,
amíg tart a ragyogás

negelréM

e%%ö %tahlálmá% totárab woS

Mérlegen

Sok barátot számlálhatsz össze

;"av sé'nere% gím? ,gidda

addig, 'míg szerencsés vagy;

,erdege wennöj wőhlef aH

Ha felhők jönnek egedre,

."ahle e%ér "an weze

nabávah ótnobgéj .1111711 ,tsepsiQ

ezek nagy része elhagy.

Kispest, 2004. február 6.

:e%%ö widővet lóbgolod 111 gássazáh Ay
akitnamor imén .1
gásabotso imén .11
Ygási'návíq úkof so!ozib .111
inraL .M

őlli ebéseM

,gássazáh a tal=árav "aN
;iM a im ,ár tínatgem trem
tádrob ,tejef a lerre%űf S
.izőfe%%ö nabkézaf "e

„A házasság 3 dologból tevődik össze:
1. némi romantika
2. némi ostobaság
3. bizonyos fokú kíváncsiság”
M. Larni

Mesébe illő

Nagy varázslat a házasság,
mert megtanít rá, mi a Mi;
S fűszerrel a fejet, bordát
egy fazékban összefőzi.

,!ál sé úif pél nökőhleF
Xno%%agga en wüví% őgé
,tláv ar'upap !égel jahuD
.!o%%a za lé ,!ál a lahgem s

Felhőkön lép fiú és lány,
égő szívük ne aggasszon!
Duhaj legény papucsra vált,
s meghal a lány, él az asszony.

nabávah te%é!e .12711 ,tsepsiQ

Kispest, 2006. november 16.

„A szerelem érzékiségből és
szellemességből, érzelmekből
és fantáziából, önzésből
és odaadásból áll”
Immermann Károly

sé lőbgésikézré melere% Ay
lőbkemlezré,lőbgéssemelle%
lőbséznö ,lóbáizátnaf sé
Yllá lóbsádaado sé
+oráQ namremI

x melere% a iM

melere% A
,merev tétös
,mogo"areB
.merem ah"oh

Mi a szerelem ?

A szerelem
sötét verem,
Beragyogom,
hogyha merem.

rám ttel bbágárD
,metelé za
,"av melev treM
.menelte"e

Drágább lett már
az életem,
Mert velem vagy,
egyetlenem.

'nin wenknőtteQ
,neltetehel
iző"el treM
Xmelere% a

Kettőnknek nincs
lehetetlen,
Mert legyőzi
a szerelem!

nabávah molá .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. december 6.

,nav ajpalaq ne+im weniQy
Ynö%öq lanna+o
gésse'löb ipén

„Kinek milyen kalapja van,
olyannal köszön”
népi bölcsesség

x meken "av iM
(eksőlev)

:atógér dotál ráb ,modnomlE

Mi vagy nekem ?
(velőske)

Elmondom, bár látod régóta:

,"av za ,%et deví% a évimA

Amivé a szíved tesz, az vagy,

.atón a "av et armomá% ed

de számomra te vagy a nóta.

:lataif ,gerö tza ajdut mÁ
,tamrah a wangáriv ima ,zA
.lad a arámá% welél a za

nabávah netsipan .711 ,a'araregÉ

Ám tudja azt öreg, fiatal:
Az, ami virágnak a harmat,
az a lélek számára a dal.

Égeraracsa, 2000. június 28.

Ytiá+káf telé za wájdatá ,wótuf a tnim sé...y
%uicérkuL

x Ő rehet ,tréiM

,sárávado' ipennü were" A
,őn evtlö tetset neblöa!a ttetjeR
,sázohlef naból"ak"nö" lőb+ém A
.őre tláv éttet a arjú réta%%iV
xőn a sehret sé Ő rehet tréim táH

„...és mint a futók, átadják az élet fáklyáit”
Lucretius

Miért, teher Ő ?

A gyerek ünnepi csodavárás,
Rejtett anyaölben testet öltve nő,
A mélyből gyöngykagylóban felhozás,
Visszatér újra a tetté vált erő.
Hát miért teher Ő és terhes a nő?

,sádok%apaq absám"e tdelefnÖ
őrégí t%avat a neblét űzektno~
,%áhof amén tnim ,mörö tlüsedne~
.ődelé abgáliv ,!émer őtrésíQ
xőn a sehret sé Ő rehet tréim táH

Önfeledt egymásba kapaszkodás,
Csontkezű télben a tavaszt ígérő
Csendesült öröm, mint néma fohász,
Kísértő remény, világba éledő.
Hát miért teher Ő és terhes a nő?

,sám "av sódnaráv ,topallá ttodlÁ
:őkpala rám +em? ,'narap iső wörÖ
,sátat+of-nég ,géskörö ttodatÁ
.őtehet ássotzib sálujú za "Í
xőn a sehret sé Ő rehet tréim táH

Áldott állapot, várandós vagy más,
Örök ősi parancs, 'mely már alapkő:
Átadott örökség, gén-folytatás,
Így az újulás biztossá tehető.
Hát miért teher Ő és terhes a nő?

,gása!a za rö!ö" őtehrém meN
őlpere% lüde"e nebsétmeret A
,sázotrate%%ö ,wetelé sözöQ
.ővetlef tásros a típé ertih A
xőn a sehret sé Ő rehet tréim táH
sámam-sápap irokkemre" a "Í
,ővö% tosros lallá%me+es ógolli~
,sátat+of tlúm tnim ,nelej a "áv A
.ővöj a :e!éf eme% dála' a sÉ
xőn a sehret sé Ő rehet tréim táH

nabávah a!adlöf .1233334555567 ,a'araregÉ

Nem mérhető gyönyör az anyaság,
A teremtésben egyedül szereplő
Közös életek, összetartozás,
A hitre épít a sorsát feltevő.
Hát miért teher Ő és terhes a nő?
Így a gyermekkori papás-mamás
Csillogó selyemszállal sorsot szövő,
A vágy a jelen, mint múlt folytatás,
És a család szeme fénye: a jövő.
Hát miért teher Ő és terhes a nő?

Égeraracsa, 1996. szeptember 1.

wika ,wenelteremsi wannaVy
wiremsi nabboj ramahka'
Ywösőremsi igér a tnim ,tsám"e
sojaL anáupaQ

...ajdroh nabágam iknedniM
(lőbéröq natkelél a)

:pere% a avt%o nav iq nebtelé zA
.tadalef a sám sé sám léniknedniM
,dalahle dettellem ikalav rokiM?
.tehel neltelév wa' za "oh ,sotzib meN

„Vannak ismeretlenek, akik
csakhamar jobban ismerik
egymást, mint a régi ismerősök”
Capuana Lajos

Mindenki magában hordja...
(a lélektan köréből)

Az életben ki van osztva a szerep:
Mindenkinél más és más a feladat.
'Mikor valaki melletted elhalad,
Nem biztos, hogy az csak véletlen lehet.

,sázokládo' arsám"e náros tú zA
;séremsi arkisám őtnebbödgem A
,séveq őtlörebme "e inetrégeM
.sá tokrá atnopan deken sros a treM

Az út során egymásra csodálkozás,
A megdöbbentő másikra ismerés;
Megérteni egy emberöltő kevés,
Mert a sors neked naponta árkot ás.

,deteglüreq abáih travazrűz A
,inadlogem lleq lüleb takodnog A
.sázoklálat a widőltémsi ?ppéksáM

A zűrzavart hiába kerülgeted,
A gondokat belül kell megoldani,
Másképp' ismétlődik a találkozás.

,tegele %tehet "ú wansárávle zA
iaclop detelé za ardomá% aH
.sátujle zehsédeseteléköt A

Az elvárásnak úgy tehetsz eleget,
Ha számodra az életed polcai
A tökéletesedéshez eljutás.

nabávah őtevgam .1233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1996. október 6.

A kor igényeinek megfelelően
alakítsd a megőrzött hagyományt!

neőlelefgem wenie!égi roq A
Xt!ámo"ah ttözrőgem a dstíkala

wentelekpaN

_ werévtset tnim _ wonápaj A
;takora"am a witrégem
,wnutlúm sözöq %év ablováT
.tatuq arra iq? ,za séveq
wan- nohiN gér lettelet%iT
,takujázah a wizeven
esétnelej nohpaN wennE
.tatum tső-zöq játla-laru

nabávah sádlá .11711 .a'araregÉ

Napkeletnek

A japánok – mint testvérek –
megértik a magyarokat;
Távolba vész közös múltunk,
kevés az, 'ki arra kutat.
Tisztelettel rég Nihon -nak
nevezik a hazájukat,
Ennek Naphon jelentése
ural-altáj köz-őst mutat.

Égeraracsa. 2002. július 30.

,ótídób ,talli eh!E
ónalliavot ramah

Enyhe illat, bódító,
hamar tovaillanó

…nav rá! ahéN

Néha nyár van…

,dajah tlocnát * woloksibóB
.walattálgem nabrá! a sé

Bóbiskolok — táncolt hajad,
és a nyárban megláttalak.

:mattál rokka * wezén abtlúM
.nabráguspan látlov +osom

Múltba nézek — akkor láttam:
mosoly voltál napsugárban.

:mettih rok"e * modut rám aM
xmesgém nát "av ,negedi gém

Ma már tudom — egykor hittem:
még idegen, vagy tán mégsem?

gel!ét tsám"e * motál nát%iT
Xge!él a ze :wütremsigem

Tisztán látom — egymást tényleg
megismertük: ez a lényeg!

,tlel arsám"e * tza mogofleF
.tjelef detset ,tremsi deklel

Felfogom azt — egymásra lelt,
lelked ismert, tested felejt.

,metzén ,létzén * lu!oklaeB
.nebtétös a wnutláv é!!éf

Bealkonyul — néztél, néztem,
fénnyé váltunk a sötétben.

:wnütél tlov "áv * ráj erőséQ
.wnütréknö'löq lót!ávrávi%

Későre jár — vágy volt létünk:
szivárványtól kölcsönkértünk.

nabávah te%é!e .1111711 ,a!ábataT

Tatabánya, 2004. november 13.

wi"e gidnim aláh Ay
Ywentelölű" a emen
iakóJ

„A hála mindig egyik
neme a gyűlöletnek”
Jókai

wetétnelle _ wekédezmeN

Nemzedékek – ellentétek

ttözöq wekédezmen A
.ttözöktü tétnellE
xselé "av apmoT
,tlov gidnim zE
.%el sé naV

A nemzedékek között
Ellentét ütközött.
Tompa vagy éles?
Ez mindig volt,
Van és lesz.

ajká= wolataif A
:avtálle la’’ánaT
YX%éq sé ,lleq inniVy
,le wé””ih sÉ
.zéhen "oH

A fiatalok zsákja
Tanáccsal ellátva:
„Vinni kell, és kész!”
És higgyék el,
Hogy nehéz.

nátu woras ősle zA
.nátus wő wájbodeL
wense ebrödöG
wan%ámiq eD
.wenrebmE _

Az első sarok után
Ledobják ők sután.
Gödörbe esnek
De kimásznak
– Embernek.

evzén ebröküt ősleB
_ netré nettet _ mattáL
,tamagamnönnÖ
za %et tim "oH
.tarakA

Belső tükörbe nézve
Láttam – tetten érten –
Önnönmagamat,
Hogy mit tesz az
Akarat.

,wo"av űrökótálkű°
wonat iráglopsiQ
xmenneb wanzokaL
wünelle sÉ
xmennet lleQ

Szűklátókörű vagyok,
Kispolgári tanok
Lakoznak bennem?
És ellenük
Kell tennem?

,matláv évőlü% rokiM?
,nabám tló% meletrÉ
:la' ahén +em? ,gnaH
et látlov XddnoMy
YxlataiF

nabávah molá .1233334555567 ,tsepsiQ

'Mikor szülővé váltam,
Értelem szólt mában,
Hang, 'mely néha csal:
„Mondd! voltál te
Fiatal?”

Kispest, 1996. december 25.

,gitsepan lőtlegger sakaq a itedriH
witatzálagem rebme +éveq a "oh

evzén ermierévőN

,a!ál bbesevdekgel má!asedé za wo"av nÉ
.avllá matdaram "ú ,mattollahgem tze rokimA
,attahdnom lóbáfért ,molodnog "ú ,si atdnom aH
. ?abrokob "e melev nav si mogúh ,nav si ménéN
,wnülégedlé loha ,nabá!araB ,ála arrA
.wnürév a tjah gém trem ,wnülégteven ,wnulágdala°
,momlá za si sení% ,teke!égel a né mezéN
.mogáliv a melé :metehetgem ,gém wo"av !áL
,nenni mözötlökle ,we"em zehjréf rokimalaV
XnetsI za tígesgem _ lammaru za _ "oh ,melémeR
: ?abgáliv a ?ebbe vén!o%%a jú argidda %eL
Xajráp daka si men ,annailuJ énikalaV

nabávah sádlá .1111711 ,a'araregÉ

Hirdeti a kakas reggeltől napestig,
hogy a kevély ember megaláztatik

Nővéreimre nézve

Én vagyok az édesanyám legkedvesebb lánya,
Amikor ezt meghallottam, úgy maradtam állva.
Ha mondta is, úgy gondolom, tréfából mondhatta,
Néném is van, húgom is van velem egy bokorba' .
Arra alá, Baranyában, ahol éldegélünk,
Szaladgálunk, nevetgélünk, mert még hajt a vérünk.
Nézem én a legényeket, színes is az álmom,
Lány vagyok még, megtehetem: élem a világom.
Valamikor férjhez megyek, elköltözöm innen,
Remélem, hogy – az urammal – megsegít az Isten!
Lesz addigra új asszonynév ebbe' a világba' :
Valakiné Julianna, nem is akad párja!

Égeraracsa, 2004. július 1.

a nő
→ Ő
a férfi → ő

Ő Ł
őn a
ő Ł ifréf a

wŐ
(ő sé Ő)

Ők

(Ő és ő)

,eb- Ő semlere% ő
;ajtahllá men tő Ő
,er"e Ő lürö má
.ajtahríb Ő tő "oh

ő szerelmes Ő -be,
Ő őt nem állhatja;
ám örül Ő egyre,
hogy őt Ő bírhatja.

,eb- ő semlere% Ő
;itere% men tŐ ő
evrét er%é ő ed
.i%evle sigém tŐ

Ő szerelmes ő -be,
ő Őt nem szereti;
de ő észre térve
Őt mégis elveszi.

nabávah a!adlöf .1113711 ,tágirotaliF

Filatorigát, 2013. szeptember 18.

Egyszerű módszer:
egészséges gyógyszer

:re%dóm űre%"E
re%"ó" segés%ége

ví% a lelÖ

:őzmellej za argáliv E

Ölel a szív

E világra az jellemző:

. Ytset a tagllahy avta"ahle

elhagyatva „hallgat a test” .

,inlelö wa' ,lleq mes inniH

Hinni sem kell, csak ölelni,

Xtser "él en táh ,lőbví% at%it

nabávah getegref .1111233334555567 ,tsepsiQ

tiszta szívből, hát ne légy rest!

Kispest, 1999. január 4.

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.

„A Belső Kék Csend útjain”
Cey-Bert R. Gyula

Yniajtú dne~ wéQ ősleB Ay
aluˇ .R treB-ieC

…X wnár el wetestniket ,wniesőH ,wniesŐ
(wnámi iső)

wéttetdelef lakka%őrE
;tatlúm isőh a le wnülev
,ado wnüvle! sé wnusárÍ
.watlúmiq si wniasotlát s
lőbsétetnüb "an a trézE
,ne'nin túiq űmletré"e
,nabrop etih wösŐ za gíM?
.netsI za rev teknim gidda

Őseink, Hőseink, tekintsetek le ránk !…
(ősi imánk)

Erőszakkal feledtették
velünk el a hősi múltat;
Írásunk és nyelvünk oda,
s táltosaink is kimúltak.
Ezért a nagy büntetésből
egyértelmű kiút nincsen,
'Míg az Ősök hite porban,
addig minket ver az Isten.

,etelet%it wösŐ za loH
xtihnetsi"e igér a loh
,tdaram !o%%agodloB a wa~
Xddihle "ohen * men ibböt a
lőbsétetnüb "an a lőbbE
,ne'nin túiq űmletré"e
,nabrop etih wösŐ za gíM?
.netsI za rev teknim gidda

Hol az Ősök tisztelete,
hol a régi egyistenhit?
Csak a Boldogasszony maradt,
a többi nem — nehogy elhidd!
Ebből a nagy büntetésből
egyértelmű kiút nincsen,
'Míg az Ősök hite porban,
addig minket ver az Isten.

,tetih igér a lef dlemE
;lappan ,lejjé za nojgo"ar
,wentehtíges gém wösŐ zA
.lattazála _ lleq inréq wa'
lőbsétetnüb "an a giddA
,ne'nin túiq űmletré"e
;nabrop etih wösŐ za gíM?
.netsI za rev teknim tréze

Emeld fel a régi hitet,
ragyogjon az éjjel, nappal;
Az Ősök még segíthetnek,
csak kérni kell – alázattal.
Addig a nagy büntetésből
egyértelmű kiút nincsen,
'Míg az Ősök hite porban;
ezért minket ver az Isten.

nabávah a!adlöf .11711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2002. szeptember 12.

tazára"aM

Magyarázat

mo+ós A :aluˇ .R treB-ieC ami iső za
ótahlálat nebév!öq .c iajtú erebme

az ősi ima Cey-Bert R. Gyula: A sólyom
embere útjai c. könyvében található

ótahtatzotláv men tlúm A

A múlt nem változtatható

wnüdlöf isŐ

,zehmerepgé pan a lumiS
,wé!rá za ráj nobál ú%%oH
,gnarahsiq a iq rém tétsE
.gém tláiq még ttala wőhleF
,waturodnáv sé worodnáV
;ló% asávíh weneletgéV
tnéklanof +em? ,talodnog tniM
.lórósro za widerekeT
,lohén lef wannabbol wezüT
;ttelef "löv a tsüf a lupaL
,raka mesgém innemle mÁ
.ttetelü% tti trem ,tréza náT

Ősi földünk

Simul a nap égperemhez,
Hosszú lábon jár az árnyék,
Estét mér ki a kisharang,
Felhők alatt gém kiált még.
Vándorok és vándorutak,
Végtelenek hívása szól;
Mint gondolat, 'mely fonalként
Tekeredik az orsóról.
Tüzek lobbannak fel néhol,
Lapul a füst a völgy felett;
Ám elmenni mégsem akar,
Tán azért, mert itt született.

,aravdu dloh a wilsöröV
;nájtÚ wösőH a ráj "ohA
lárbiv nekéq %uirí° A
.nátu %ádaV a avtatkaB

Vöröslik a hold udvara,
Ahogy jár a Hősök Útján;
A Szíriusz kéken vibrál
Baktatva a Vadász után.

ajtlúm iső za a/uQ "aN
,wanra"am sé wannápaj A
lén- SND sözöq a aH
.wanraka si tebböt ttü"E

Nagy Kutya az ősi múltja
A japánnak és magyarnak,
Ha a közös DNS -nél
Együtt többet is akarnak.

,tenezü za nebkenég ,nneB
;tlluhár al/áf wotit a wa~
,izré ,ajdut ,itré iq? ,naV
.tlúm a nav tto nebétset treM
,te%émreT a ettötüs wnáR
;tége+éb dlöF ,ernednim tniM
welél a lunaltatahtáL
.télej Ő za ilesiv "Í
,topan ,táró rém námrof"E
;tsálmor a sé tsálujúgeM
,naltazotláv Ő lüde"E
.tsádlogem ój ernednim da S

nabávah getegref .711 ,tsepsiQ

Benn, génekben az üzenet,
Csak a titok fátyla ráhullt;
Van, 'ki érti, tudja, érzi,
Mert testében ott van a múlt.
Ránk sütötte a Természet,
Mint mindenre, Föld bélyegét;
Láthatatlanul a lélek
Így viseli az Ő jelét.
Egyformán mér órát, napot,
Megújulást és a romlást;
Egyedül Ő változatlan,
S ad mindenre jó megoldást.

Kispest, 2000. január 7.

„Minden nő, aki téged szeret,
maga a tökéletesség”
régi mondás

,tere% degét ika ,őn nedniMy
Ygésseteléköt a agam
sádnom igér

jahós i%Ő

Őszi sóhaj

,neb%ő za wnülÜ
.tepé% a wujtál
,nebböt tti wnu"aV
.degéT wa' né ed

Ülünk az őszben,
látjuk a szépet.
Vagyunk itt többen,
de én csak Téged.

,tza né si moduT
.malán ze nav tréim
,wa%vé za ttel bbe°
.matlálat dáR "oh

Tudom is én azt,
miért van ez nálam.
Szebb lett az évszak,
hogy Rád találtam.

motagomisgeM
.dejef iskub a
:no"an moládo~
XdeleV si ój ed

nabávah őtevgam .11233334555567 ,luZ

Megsimogatom
a buksi fejed.
Csodálom nagyon:
de jó is Veled!

Suhl, 1997. október 29.

,re%ké !o%%a pé% Ay
Y'niq !o%%a ój a
zuahduV .G .P

„A szép asszony ékszer,
a jó asszony kincs”
P. G. Wodehouse

lattalumáb etni%Ő

Xmák!o%%a sotaládo~
.már %le"if "oh ,tza motáL
_ detehih _ wizrágusiQ
.demelle% a lőbdeme°
,má men ed ,tza modut meN
náma+of wevé za "oH
:mőn edne% ,%tahláni' tiM
.nődi za %gofiq !oziB

nabávah netsipan .11113711 ,záhróq návtsI .t°

Őszinte bámulattal

Csodálatos asszonykám!
Látom azt, hogy figyelsz rám.
Kisugárzik – hiheted –
Szemedből a szellemed.
Nem tudom azt, de nem ám,
Hogy az évek folyamán
Mit csinálhatsz, szende nőm:
Bizony kifogsz az időn.

Szt. István kórház, 2014. június 2.

,tőn "e tagotálgem ,nav ejővöj wenika ,rebme "e aHy
,si ernelej a lleq inlodnog ,nav ajtlúm wenika
Ywéjdőtezifiq sé ne"el ótahdagofle za "oh
nerV .C .P

„Ha egy ember, akinek jövője van, meglátogat egy nőt,
akinek múltja van, gondolni kell a jelenre is,
hogy az elfogadható legyen és kifizetődjék”
P. C. Wren

=áravtanalliP

Pillanatvarázs

,metzén ,matllÁ

Álltam, néztem,

.metréq ,matráV

Vártam, kértem.

,matló% nálaT
,naltó% nát "aV
,matllá nánéB

Talán szóltam,
Vagy tán szótlan,
Bénán álltam,

.matráv náméN

Némán vártam.

,llá men crep A

A perc nem áll,

,llá%le menaH

Hanem elszáll,

,tlúm arjú %eL

Lesz újra múlt,

.tlluh abtúq +eM?

nabávah ótnobgéj .1233334555567 ,tsepsiQ

'Mely kútba hullt.

Kispest, 1996. február 28.

,motárab ileblebeq ,jlusúb esos ,jah ,jEy
.nogáliv a lé re%"e rebme eléfimráB
,"of re%"e ,wilet re%"e :tláv "ú si dloh a máL
Y"ohalav im wnülégem ,motárab ój ,jah ,jE
atón igér

nebzéq a larráhoP

gem ttemret nokomoh óJ
,akóti siq a ze
,zőf lezzív rebme !ége°
.a%%igem trob a má

rob űgésőnim !ális _ ókniv

Pohárral a kézben

Jó homokon termett meg
ez a kis itóka,
Szegény ember vízzel főz,
ám a bort megissza.

,na+o za rebme tucnuH
_ itehet tze ahráb _
,dá tabboj lakkos ikA
.iken nav ne+ima

Huncut ember az olyan,
– bárha ezt teheti –
Aki sokkal jobbat ád,
amilyen van neki.

wanój a wo"av men nÉ
,ajótnorgem ahos
gödrö za eleb wéjjúB
Xabókniv %%or nednim

Én nem vagyok a jónak
soha megrontója,
Bújjék bele az ördög
minden rossz vinkóba!

nabávah ótnobgéj .2711 ,tsepsiQ

tazára"aM

„Ej, haj, sose búsulj, kebelbeli barátom,
Bármiféle ember egyszer él a világon.
Lám a hold is úgy vált: egyszer telik, egyszer fogy,
Ej, haj, jó barátom, megélünk mi valahogy”
régi nóta

Kispest, 2005. február 4.

Magyarázat
vinkó – silány minőségű bor

wanmolagáRy
,e+ém ne'nin
tnim ,léq lóbjá%
Yejénez pís
gniQ iS

„Rágalomnak
nincsen mélye,
szájból kél, mint
síp zenéje”
Si King

(ev!öQ wolaD)

(Dalok Könyve)

egilej isázamlagáR

Rágalmazási jelige

,gáliv a gáliv atóiM

Mióta világ a világ,

:giégév wődi za "eM

Megy az idők végéig:

,wájdnomle werebme %%or A

A rossz emberek elmondják,

.wi%ihle gem wój a tza sÉ

És azt a jók meg elhiszik.

nabávah ótnobgéj .1113711 ,soráv ermI .t°

Szt. Imre város, 2013. február 11.

,látés ála s lef ikalav aH
semlere% "av ,rő "av za

Ha valaki fel s alá sétál,
az vagy őr, vagy szerelmes

mettöjáR

Rájöttem

,na+o nák'ój wnützöq dakA
_ erre wa' ár mettöj gérmeN _
lőtsélüsőn űrűs a iQ?
.ermelere% a ár ré meN

Akad köztünk jócskán olyan,
– Nemrég jöttem rá csak erre –
'Ki a sűrű nősüléstől
Nem ér rá a szerelemre.

,si na+o nav ,wujdagat tiM
_ ergév wnü"et togászagI _
lőtmelere% űrűs a iQ?
.ersélüsőn a ár ré meN

Mit tagadjuk, van olyan is,
– Igazságot tegyünk végre –
'Ki a sűrű szerelemtől
Nem ér rá a nősülésre.

nabávah wele% .11233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1997. április 23.

lajjá% tlübröglE
:t%aláv a mesel
,wotaht%aláv nÉ
xt%aláv sám "ava

Elgörbült szájjal
lesem a választ:
Én választhatok,
avagy más választ?

evdek!émeR

,ótlémertelet%it a iQ
xmejef a motjahgem ttőle ika
,metedekele' a évÖ
.mesézré za neőnemlút noza s

Reménykedve

Ki a tiszteletreméltó,
aki előtt meghajtom a fejem?
Övé a cselekedetem,
s azon túlmenően az érzésem.

:wangáliv a ze tenezÜ
.etenezü súb sézréttü"e za
, _ naso!ozib _ ggüf melőt meN
.erre djam si t%aláv e-wopaq "oh

Üzenet ez a világnak:
az együttérzés bús üzenete.
Nem tőlem függ – bizonyosan – ,
hogy kapok-e választ is majd erre.

nabávah ótnobgéj .112711 ,tsepsiQ

Kispest, 2007. február 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.

,wüzzeré rok!o'áraq wa' eN
Xwisám a sotnof eri!!em "oh

Ne csak karácsonykor érezzük,
hogy mennyire fontos a másik!

1 talo'paq inokoR
(nopala igésrév)
(eksőlev)

Rokoni kapcsolat 1
(vérségi alapon)
(velőske)

.inremsi lleq lój tnokor A

A rokont jól kell ismerni.

lénkőlü% a even révtseT

Testvér neve a szülőknél

.inén"an sé i'áb"an men

nem nagybácsi és nagynéni.

.wnékinén s wnáki'áb a Ő

Ő a bácsikánk s nénikénk.

:lé nétese wőlü%"an wa~

Csak nagyszülők esetén él:

Xwninén"an sé wni'áb"an a

a nagybácsink és nagynénink!

nabávah molá .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. december 10.

tazára"aM
ierévif wőlü% a
ierévőn wőlü% a
ierévif wőlü%"an a
ierévőn wőlü%"an a

_
i'áb
_
inén
_ i'áb"an
_ inén"an

Magyarázat
bácsi
néni
nagybácsi
nagynéni

–
–
–
–

a szülők fivérei
a szülők nővérei
a nagyszülők fivérei
a nagyszülők nővérei

séléttü"e za sádokzamlakla zA
zehieletétlef wenie!émlüröq
sálláázzoh űre%%é ólav

11 talo'paq inokoR
(nopala igésrév men)

,negedi za nöjeB
.tehel men innetiq
mapan a sé mapI
.tehet ermevdeq rám

Az alkalmazkodás az együttélés
körülményeinek feltételeihez
való ésszerű hozzáállás

Rokoni kapcsolat 2
(nem vérségi alapon)

Bejön az idegen,
kitenni nem lehet.
Ipam és a napam
már kedvemre tehet.

tnegedi za mezéN
.laggás+omoq sövűh
lórmá% gnez lemmörÖ
.lad gásamoq-sevüs

Nézem az idegent
hűvös komolysággal.
Örömmel zeng számról
süves-komaság dal.

,tehel ah ,negedI
Xnojdlá netsi ttusám
ah ,metere% nabboJ
.mo"ná za lelögem

Idegen, ha lehet,
másutt isten áldjon!
Jobban szeretem, ha
megölel az ángyom.

tahláv ággatdála~
,mejev ah ,negedi
ttel lóbmo!ál ?"ohA
Xmelémer _ !em ttusám

Családtaggá válhat
idegen, ha vejem,
Ahogy' lányomból lett
másutt meny – remélem!

tnegedi %%or a "oH
xmajdagof ebmeví%
sélelgedih bbáknI
Xmatjar iq wa' nöjröt

Hogy a rossz idegent
szívembe fogadjam?
Inkább hideglelés
törjön csak ki rajtam!

nabávah molá .11711 ,tsepsiQ

Kispest, 2002. december 6.

tazára"aM
sópa
só!a
géselef "av jréf a
|a/áb "av 'ö\ erévif
géselef "av jréf a
|enén "av gúh\ erévőn
ejréf révtset a
egéselef révtset a
ejréf mo!ál a
egéselef maif a

Magyarázat
_
_
_

api
apan
rogós

_ őnrogós
_
_
_
_

vüs
"ná
jev
!em

ipa
napa
sógor

– após
– anyós
– a férj vagy feleség
fivére (öcs vagy bátya)
sógornő – a férj vagy feleség
nővére (húg vagy néne)
süv
– a testvér férje
ángy
– a testvér felesége
vej
– a lányom férje
meny – a fiam felesége

A kapcsolatokat könnyű elmagyarázni,
de rendkívül nehéz megértetni

,inzára"amle ű!!öq takotalo'paq A
intetrégem zéhen lüvíkdner ed

111 talo'paq inokoR
(werévtset)

úif nednim nabdála' A
;nabájólav révif gidnim
,'ö za wützöq bbalataiF
.a/áb gidep bbesődi za

Rokoni kapcsolat 3
(testvérek)

A családban minden fiú
mindig fivér valójában;
Fiatalabb köztük az öcs,
az idősebb pedig bátya.

wan!ál s%%×ö za nabdála~
;even a %el révőn gidnim
,gúh a wützöq bbalataiF
.enén gidep bbesődi za

Családban az összes lánynak
mindig nővér lesz a neve;
Fiatalabb köztük a húg,
az idősebb pedig néne.

nabávah molá .11711 ,tsepsiQ

Kispest, 2002. december 7.

tazára"aM
ménén
mogúh
má/áb
mé'ö
dénén dogúh dá/áb dé'ö
ejnén
agúh
aj/áb
e’’ö
wnénén wnugúh wná/áb wné'ö
weténén wotogúh wotá/áb weté'ö
wüjnén wugúh wuj/áb wü’’ö

Magyarázat
öcsém
öcséd
öccse
öcsénk
öcsétek
öccsük

bátyám
bátyád
bátyja
bátyánk
bátyátok
bátyjuk

húgom
húgod
húga
húgunk
húgotok
húguk

néném
nénéd
nénje
nénénk
nénétek
nénjük

,ráp :semlere% téQy
Yráj ttü"e gidnim
akódnom ipén

„Két szerelmes: pár,
mindig együtt jár”
népi mondóka

notrap-iamóR

Római-parton

,nednim deken tlodóh ,létlü méllem "ohA
.me'niq ,neb%ő za tto látlov ráguspan a
,tlúm a totrap ttetnih le!!evöf ól!arA
.tlú"iq naól=árap e+ém deme% ekrü%

Ahogy mellém ültél, hódolt neked minden,
a napsugár voltál ott az őszben, kincsem.
Aranyló fövennyel hintett partot a múlt,
szürke szemed mélye parázslóan kigyúlt.

,wnüzeq ttodólo'luq evzén teme%sakraF
.wnülev tto sé rokka tnétröt imalav sé
,ne+eh e ahalav wnütlü rám :wützerÉ
.melere% a wörö s wnütél a wörö trem

Farkasszemet nézve kulcsolódott kezünk,
és valami történt akkor és ott velünk.
Éreztük: már ültünk valaha e helyen,
mert örök a létünk s örök a szerelem.

_ noplat men _ wnüttöröq avráj ne"ehjjubáL
.!okla za tteglezíh :si ődi za tllágem
,deví% a tnabbodgem nebdne' i%ő wlah A
.tetih si né mettet ,látlov eT +em? ,neb!éf s

Lábujjhegyen járva köröttünk – nem talpon –
megállt az idő is: hízelgett az alkony.
A halk őszi csendben megdobbant a szíved,
s fényben, 'mely Te voltál, tettem én is hitet.

nabávah ótnobgéj .111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1998. február 15.

„A nő hazája a férfi”
Magyar Tibor

Yifréf a ajázah őn Ay
robiT ra"aM

…tnékrádam ttezbeS

Sebzett madárként…

,wiltétös tanáb nebdeme°
.ttögöm woké!rá +ém a imalaV
,nasajmo% tanáb naltázaH
.ttözöktüiq +em? ,galli' ódó"áV

Szemedben bánat sötétlik,
Valami a mély árnyékok mögött.
Hazátlan bánat szomjasan,
Vágyódó csillag, 'mely kiütközött.

,tnékttezbes _ lo%tál indevne°
.nelet!émer s ze naltatahdnomiQ
,ardomá% a wó' tehzetéL
xmetehlémer _ dotanáb ilröt +eM?

Szenvedni látszol – sebzettként,
Kimondhatatlan ez s reménytelen.
Létezhet csók a számodra,
'Mely törli bánatod – remélhetem?

nabávah sádlá .112711 ,tsepsiQ

Kispest, 2007. július 22.

ettöjertél a wensrev E
emedré .Z .V idré za

E versnek a létrejötte
az érdi V. Z. érdeme

lassádamá% díle°

,wandavrehle si wogáriv ttede% nessirf A
.teret a eb itlöt atalli sálúmle "Í
,tse'ém a motjú"gem neb!éf ólta!ahel A
.tezekélme se!!öq a ikeN lokó' tezeq S
,ermeví% a ,ár lluh lo/áf ekrü% ,egnel "E
.nesűh tímisgigév géstétös gatagllah A
,immes ajtlo men majmo% naltatahtípalli~
.nezü gésnednim a lasságottus őtetjeS
,nab+ámoh ődösűrűs a wolodnog árŐ
má% a ajdnomiq ah"oh ,%el őgemer mognaH
,tó% ótahlálat men nabgáliv a lohsám A
X MÁ˘ASEDÉ _ :wnützöq 'opaq bbetne%gel a +eM?

nabávah őtevgam .1111711 ,a'araregÉ

Szelíd számadással

A frissen szedett virágok is elhervadnak,
Így elmúlás illata tölti be a teret.
A lehanyatló fényben meggyújtom a mécsest,
S kezet csókol Neki a könnyes emlékezet.
Egy lenge, szürke fátyol hull rá, a szívemre,
A hallgatag sötétség végigsimít hűsen.
Csillapíthatatlan szomjam nem oltja semmi,
Sejtető suttogással a mindenség üzen.
Őrá gondolok a sűrűsödő homályban,
Hangom remegő lesz, hogyha kimondja a szám
A máshol a világban nem található szót,
'Mely a legszentebb kapocs köztünk: – ÉDESANYÁM !

Égeraracsa, 2004. október 9.

,lad ,ilad ,ilaDy
,lad igér a zA
eví% !álsiq a "oH
,jav a tnim ,na+O
meretgem ne!!öQ
,melere% enneB
mábab a etse am géM
YmelelölatÁ
ladűm igér

„Dali, dali, dal,
Az a régi dal,
Hogy a kislány szíve
Olyan, mint a vaj,
Könnyen megterem
Benne szerelem,
Még ma este a babám
Átalölelem”
régi műdal

…llá% ebví% ,nekkö% ebme°

:nebnednim nav melere°
,nabkogalli' sosátjús a
,nejé irá! a nebőlle%
.nabbo' ?"oha ,nabkomálluh
,tél a tsom sazál ,órroF
;dapa men le epric wö'üt
té% ajró% naózárki% s
.takaragobsonájtne% a
,wangoravaq wemlezrÉ
;"ál ?+o nednim naótígno=
,gam a tjús erdlöf lőbgé
."áv a lobmot naltatahtlo
atalli sádo' wetéR
:nerebme za %el "í árrú
,agamnö men iknes rám
.mesahos %el men egév sé

nabávah netsipan .111711 ,a'araregÉ

Szembe szökken, szívbe száll…

Szerelem van mindenben:
a sújtásos csillagokban,
szellőben a nyári éjen,
hullámokban, ahogy' csobban.
Forró, lázas most a lét,
tücsök cirpe el nem apad;
s szikrázóan szórja szét
a szentjánosbogarakat.
Érzelmek kavarognak,
zsongítóan minden oly' lágy;
égből földre sújt a mag,
olthatatlan tombol a vágy.
Rétek csodás illata
úrrá így lesz az emberen:
már senki nem önmaga,
és vége nem lesz sohasem.

Égeraracsa, 2003. június 22.

:ttese ado' wnulánim ráMy
Yttel agofól wanóki' a
akódnom ipén

„Már minálunk csoda esett:
a csikónak lófoga lett”
népi mondóka

wü!éf eme°

Szeme fényük

(wosulitkad semír)

(rímes daktilusok)

,elet lajjuacláp ezeq wükere"siQ
.etelé za :etél ado' saraguspan
,ava% nav si erdnim a ev%érö"üg sÉ
.adah wonokor pé% er"e tegelme tim?
,irevlef aka%jé agam téteze!röQ
.i%evlef si ikráb ah ,ajtíkalatá
,asab wöröt a ő ah ,si gacaq ,si lÉ
.ajab tehel si men ahos wenika tnim
,er"e takaizáh a ajtínalatgu˘
xelev sonoza _ dnim isel _ tehel iq "oh
,aj!a lelef ah ,nezehen "an arra sÉ
.ajpa were" a :tlökörö lőtika "oh

nabávah terégí .11233334555567 ,a'araregÉ

Kisgyerekük keze pálcaujjal tele,
napsugaras csoda léte: az élete.
És gügyörészve a mindre is van szava,
'mit emleget egyre szép rokonok hada.
Környezetét maga éjszaka felveri,
átalakítja, ha bárki is felveszi.
Él is, kacag is, ha ő a török basa,
mint akinek soha nem is lehet baja.
Nyugtalanítja a háziakat egyre,
hogy ki lehet – lesi mind – azonos vele?
És arra nagy nehezen, ha felel anyja,
hogy akitől örökölt: a gyerek apja.

Égeraracsa, 1997. május 30.

:etezekélme rokótu zA
etelé igálivlút ikráb

Az utókor emlékezete:
bárki túlvilági élete

evzén ebdeme°

,tehel inzén te+ema ,"av gáriV
.né mo"áv men inpétel tzA
,ttelef wekézré za rö!ö" sedÉ
.mém%egör a deklel ódavreh meN

nabávah telekiq .1111711 ,tsepsiQ

Szemedbe nézve

Virág vagy, amelyet nézni lehet,
Azt letépni nem vágyom én.
Édes gyönyör az érzékek felett,
Nem hervadó lelked a rögeszmém.

Kispest, 2004. március 12.

ajlorognámiq gássazáh Ay
,t!émer a lőbifréf a
Ytömörö za lób!o%%a za
őzre% nelteremsI

„A házasság kimángorolja
a férfiből a reményt,
az asszonyból az örömöt”
Ismeretlen szerző

gássazáh _ melere°

,gé lótágam nebmelere% imA
.gésseletöq nabgássazáh a za

nabávah őtevgam .1111233334555567 ,a'araregÉ

Szerelem – házasság

Ami szerelemben magától ég,
az a házasságban kötelesség.

Égeraracsa, 1999. október 30.

,"an men es ,i'iq men eSy
,"av ólav mázzoh neppÉ
,dán a tnim ,"av sene"E
Ydápa za ttoba% mázzoH
akódnom ipén

„Se nem kicsi, se nem nagy,
Éppen hozzám való vagy,
Egyenes vagy, mint a nád,
Hozzám szabott az apád”
népi mondóka

wo"av dnolob nesemlere°

Szerelmesen bolond vagyok

,megne ssere°
:no"an ssere%
ttemret arkó~
Xmola"na siq

Szeress engem,
szeress nagyon:
Csókra termett
kis angyalom!

,welé%eb meN
:moloroka"
,wo"av godloB
Xno"an godlob

Nem beszélek,
gyakorolom:
Boldog vagyok,
boldog nagyon!

ah ,tza monáB
:melev "av men
ze "oh ,teheL
xmelere% a

Bánom azt, ha
nem vagy velem:
Lehet, hogy ez
a szerelem?

abáihdniM
:wonat ,wevle
,tetkül meví°
.go"ar meme%

Mindhiába
elvek, tanok:
Szívem lüktet,
szemem ragyog.

,wav memlere°
:tál degét wa'
,ajdut men "Í
.gáliv a !áh

Szerelmem vak,
csak téged lát:
Így nem tudja,
hány a világ.

táh wotájllaH
:wo"an ,wi'iq
nesemlere°
Xwo"av dnolob

Halljátok hát
kicsik, nagyok:
Szerelmesen
bolond vagyok!

nabávah terégí .111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1998. május 28.

.meltéQ xgö%moráh sonálatlÁ
xmesgém "av ,úladlo őlne"E
melév wanúrá% őlne"e nÉ

Általános háromszög? Kétlem.
Egyenlő oldalú, vagy mégsem?
Én egyenlő szárúnak vélem

gö%moráh imlere°
(eksőlev)

.őn "e nav sé ifréf "e naV
,nelteremsi widamrah A
.őtelli za űmenimráb
:ój indut gém anlov tza wa~
nebgö%moráh imlere% E
xógoftá za wüjőki+em

nabávah molá .1111711 ,tsepsiQ

Szerelmi háromszög
(velőske)

Van egy férfi és van egy nő.
A harmadik ismeretlen,
bárminemű az illető.
Csak azt volna még tudni jó:
E szerelmi háromszögben
melyikőjük az átfogó?

Kispest, 2004. december 18.

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

„Hideg is van, meleg is jár,
áprilisban hét tél, hét nyár”
paraszti regula

silirpá se+é%e°

Szeszélyes április

.wehém a wanráj ne!évsö igéL
,lórkáf ttozgárivle mori%óh a lluH
,ropgáriv agrás a lokó' ,lokó~
.welzén avgnojar nabságo"ar a sÉ

Légi ösvényen járnak a méhek.
Hull a hószirom elvirágzott fákról,
Csókol, csókol a sárga virágpor,
És a ragyogásban rajongva nézlek.

,wi%táj ták'ójúb pan a levőhleF
,ttotnob tálrotiv ergelem lőrgediH
,tobmol ó%tájlé% tsom t%evön gá woS
.wi%tál lőri%%em dokala ógnir pé°

Felhővel a nap bújócskát játszik,
Hidegről melegre vitorlát bontott,
Sok ág növeszt most széljátszó lombot,
Szép ringó alakod messziről látszik.

lé% ótjahgellef a nöj larrag "aN
,ttala sóltoq a ebi' tnim ,lüle sÉ
,dalahle lőle pan a őhlef aH
.léq rop siq ól!ara námo! dabál A

Nagy garral jön a felleghajtó szél
És elül, mint csibe a kotlós alatt,
Ha felhő a nap elől elhalad,
A lábad nyomán aranyló kis por kél.

,si lé% a júf ,pan a tüs erre%"E
,at%it rám gé za ,mál ,wise si ősE
,avdo%áhujgem nednim lüh!e sÉ
.sigém !éf a gobol nebdeme% a wa~

Egyszerre süt a nap, fúj a szél is,
Eső is esik, lám, az ég már tiszta,
És enyhül minden megjuhászodva,
Csak a szemedben lobog a fény mégis.

ődi sodnolob ,se+é%e% e sÉ
.gelem sé ekéb ,%el dne' lügév námo˘
,delev wodala% netér ózgáriV
.ődnevöj a nöj avlozág nebűf sÉ

nabávah wele% .11233334555567 ,a'araregÉ

És e szeszélyes, bolondos idő
Nyomán végül csend lesz, béke és meleg.
Virágzó réten szaladok veled,
És fűben gázolva jön a jövendő.

Égeraracsa, 1997. április 6.

esélevenlef wodótu za sé sátípaladála' Ay
Yajléc bbe%gel sé bbasotnofgel wnütelé
cnereF wáboD

wö"nö" ttolluhté°

„A családalapítás és az utódok felnevelése
életünk legfontosabb és legszebb célja”
Dobák Ferenc

Széthullott gyöngyök

,ebzöq nöj men immes ed ,immes aH
.e%%ö wiröt dála' a rokka
,were" mes ,a!a ,apa ébböt 'niN
xwerebme _ ze táh nav si na"oh
,wádzárabdnog sé wabálakra% wa~
.wázzálagem "ú trebme za we+em?
xtémleléf wnüklel ikalav izrÉ
.té% ,willuhté% ros"nö" pé za "oh

Ha semmi, de semmi nem jön közbe,
akkor a család törik össze.
Nincs többé apa, anya, sem gyerek,
hogyan is van hát ez – emberek?
Csak szarkalábak és gondbarázdák,
'melyek az embert úgy megalázzák.
Érzi valaki lelkünk félelmét?
hogy az ép gyöngysor széthullik, szét.

gásnalatgu! a sé gásrávis A
.wátnahorgem topanrásav a
_ wo"av úromo% _ wanzodlugá%eB
.wopanzöktéh nabámzi' so%oq
,tnednim tlöteb aga% zéhen dnog A
.tneb ,tti tagotjof cóbmog ű!rö%
,wetetrésíq ,wetelev ablokoP
Xwetetrésíq gidde ah ,géle

A sivárság és a nyugtalanság
a vasárnapot megrohanták.
Beszáguldoznak – szomorú vagyok –
koszos csizmában hétköznapok.
A gond nehéz szaga betölt mindent,
szörnyű gombóc fojtogat itt, bent.
Pokolba veletek, kísértetek,
elég, ha eddig kísértetek!

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1999. december 31.

,tjas wa'men nebtelé zAy
Ynav si cakuq ed
!ékrömöT

sátíropa%ó% neletgéskü°

ek%éf wesemlere% a negéR
.gnah a enneb wlah s ,tlov ttihgeM
wosazáh újfi za wetlé ttO
.bmalag a tnim ,avzdólokó~

„Az életben nemcsak sajt,
de kukac is van”
Tömörkény

Szükségtelen szószaporítás

Régen a szerelmesek fészke
Meghitt volt, s halk benne a hang.
Ott éltek az ifjú házasok
Csókolódzva, mint a galamb.

e%ér "an wogássazáh a aM
.gem lusólav nesevreseQ
,nöjertél nezehen "an eriM
.vdeq a sé "ávté za "emlE

Ma a házasságok nagy része
Keservesen valósul meg.
Mire nagy nehezen létrejön,
Elmegy az étvágy és a kedv.

,naótratiq tsám"e wizéngeM
:avtokla tamlagof sotnoP
,őt%epékle tehel im nojaV
xnabkisám a za nav loh sÉ

Megnézik egymást kitartóan,
Pontos fogalmat alkotva:
Vajon mi lehet elképesztő,
És hol van az a másikban?

té!émelév a igeberlE
.soráp iklel trötö"gem A
nerömöt tekügésetni%Ő
.so'ánat men indaa%%iV

Elrebegi a véleményét
A meggyötört lelki páros.
Őszinteségüket tömören
Visszaadni nem tanácsos.

nabávah wele% .23711 ,tsepsiQ

Kispest, 2015. április 21.

lurob tréza men semlere% A
tdaráfle trem ,erémlere% a

A szerelmes nem azért borul
a szerelmére, mert elfáradt

melere% ózótagopaT

meledejreg se+édevne% A
:nerebme za árrú %el "ú
ne%ih ,ajgof tézeq asrát A
.melere% a i%et ákkav

nabávah őtevgam .1111233334555567 ,a'araregÉ

Tapogatózó szerelem

A szenvedélyes gerjedelem
úgy lesz úrrá az emberen:
A társa kezét fogja, hiszen
vakká teszi a szerelem.

Égeraracsa, 1999. október 3.

levégésde!!öq wá=silpmurq tlet "E
ab%avat a eleb wnuttorgu

Egy telt krumpliszsák könnyedségével
ugrottunk bele a tavaszba

naóráv%avaT

Tavaszváróan

nabráguspan i%avat A

A tavaszi napsugárban

,weme%rop a wanlocnát

táncolnak a porszemek,

tájáki=um telé za né S

S én az élet muzsikáját

.delevet tsom motagllah

nabávah wele% .233334555567 ,a'araregÉ

hallgatom most teveled.

Égeraracsa, 1995. április 17.

,a%%i téziv a%iT a iQy
Ya%%iv eví% wanna wi"áv
ladpén

„Ki a Tisza vizét issza,
vágyik annak szíve vissza”
népdal

jahós ilováT

Távoli sóhaj

(evtísénezgem)

(megzenésítve)

,gáriv sevdeq ,gáriv ,gáriV
;lével őgeziz
,mábab sevdeq ,mábab sedÉ
.létlüreq e%%em

Virág, virág, kedves virág,
zizegő levél;
Édes babám, kedves babám,
messze kerültél.

,delőt lovát ,wo"av lováT
;mesevdeq sedé
,walvíh degét ,wolodnog dáR
.mesemlere% pé%

Távol vagyok, távol tőled,
édes kedvesem;
Rád gondolok, téged hívlak,
szép szerelmesem.

,akrádam pé% ,akrádam siQ
:menezü delev
,nestjelef en memlere% "oH
.ne"el űh mázzoh

Kis madárka, szép madárka,
veled üzenem:
Hogy szerelmem ne felejtsen,
hozzám hű legyen.

nabávah sádlá .111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1998. július 8.

1

„Ki a Tisza vizét issza,
vágyik annak szíve vissza”
népdal

Távoli sóhaj

Virág, virág, kedves virág,
zizegő levél;
Édes babám, kedves babám,
messze kerültél.
Távol vagyok, távol tőled,
édes kedvesem;
Rád gondolok, téged hívlak,
szép szerelmesem.
Kis madárka, szép madárka,
veled üzenem:
Hogy szerelmem ne felejtsen,
hozzám hű legyen.

Égeraracsa, 1998. áldás havában

2

A megértő kis feleségemnek

wenmegéselef siq őtrégem A

...si arbbávoT

Továbbra is...

,mesevdeq ,táh "av mettelleM
.naódnallá mezré
,meken "í ze ój ari!!A
.naót%aráf tah men s

Mellettem vagy hát, kedvesem,
érzem állandóan.
Annyira jó ez így nekem,
s nem hat fárasztóan.

,leggéssevdeq %e%evlüröQ
,dozá"iv "ú metél
,lettetere% sé %vó laddnoG
.togáriv se!éq tnim

Körülveszesz kedvességgel,
létem úgy vigyázod,
Gonddal óvsz és szeretettel,
mint kényes virágot.

,erkörödnim melev jdaraM
Xahos táh le j"ah en
,nebknüröq molagu! ne"eL
.ahotsom wnusros ah

Maradj velem mindörökre,
ne hagyj el hát soha!
Legyen nyugalom körünkben,
ha sorsunk mostoha.

Fogjad kezem a jövőben:
bízzam benned vakon!
Akkor is, ha lemenőben
van a csillagzatom.

:nebővöj a mezeq dajgoF
Xnokav denneb mazzíb
nebőnemel ah ,si rokkA
.motazgalli' a nav

Ne törődjél, mit mondanak
rólunk idegenek.
Fontos, közénk – ha akarnak –
éket ne verjenek.

wanadnom tim ,léjdőröt eN
.wenegedi wnulór
_ wanraka ah _ wnézöq ,sotnoF
.wenejrev en teké

Vízöntő kor, 'melyben élünk,
nem kedvez most nekünk.
Együtt vagyunk, nem kell félnünk,
áldás lesz így velünk.

,wnülé neb+em? ,roq őtnözíV
.wnüken tsom zevdeq men
,wnünléf lleq men ,wnu"av ttü"E
.wnülev "í %el sádlá

1

tahgo"arlef "oh ,dotálgeM
,e!éf wnupan tétös
,takosám sé teknim ,rokkA
.ekéb a %evlüröq

Meglátod, hogy felragyoghat
sötét napunk fénye,
Akkor, minket és másokat,
körülvesz a béke.

wütze"ejle abáihmeN
.tsám"e lusrát netteq
,wüzzegévle ,wnützűtiq tiM?
.tádlép avda lezze

Nemhiába eljegyeztük
ketten társul egymást.
'Mit kitűztünk, elvégezzük,
ezzel adva példát.

es wnüki"e iremsi meN
.molanu :tó% a tza
evzűtiq llá négév wnutU
.molatuj a :wnujíd

Nem ismeri egyikünk se
azt a szót: unalom.
Utunk végén áll kitűzve
díjunk: a jutalom.

,nátu !éf a wnüjnem giddA
,ttü"e ,nebzéq a zéq
,nájtúgá%ro wenknütelÉ
.wüjtehetgem gíma

Addig menjünk a fény után,
kéz a kézben, együtt,
Életünknek országútján,
amíg megtehetjük.

,matjar deme% a mezzerÉ
,séréq lőrme%ér ze
nabgatagrof "an a "oheN
.tsépél a mestévle

Érezzem a szemed rajtam,
ez részemről kérés,
Nehogy a nagy forgatagban
elvétsem a lépést.

lőtgés%ége "oh ,monávíQ
,depéq iq nojnatta'
lőtgészéhen ibbávot a S
Xdetpél rÚ za ajvó

Kívánom, hogy egészségtől
csattanjon ki képed,
S a további nehézségtől
óvja az Úr lépted!

nabávah wele% .233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1995. április 27.

2

úrobáh a ,ajtívaj sátí"ó" A
t!ára isázolálah a ajtnor

A gyógyítás javítja, a háború
rontja a halálozási arányt

X lleq bböT

,wnulopátsi tikalav aH
;elev má wnujnáb nájní'
tiknednim "oh ,sotzib men ?%iH
.ere=ib sojáb lövűb
,sovro atjar tehtíges meN
;tlobsevüf "av rátre%"ó"
,wizőktevel ah"oh ,séveQ
.tlobmogeb nebkelél ah

nabávah telekiq .1711 ,tsepsiQ

Több kell !

Ha valakit istápolunk,
csínján bánjunk ám vele;
Hisz' nem biztos, hogy mindenkit
bűvöl bájos bizsere.
Nem segíthet rajta orvos,
gyógyszertár vagy füvesbolt;
Kevés, hogyha levetkőzik,
ha lélekben begombolt.

Kispest, 2001. március 19.

,wala sávó' sökötsü zA
Ygalli' sajahy űní%tsüze

Az üstökös csóvás alak,
ezüstszínű „hajas csillag”

a"áv ma"áV

indörüf nabtamrah wéntere°
,netér a nablanjah őlükő%
innahor lakkoraq óluráT
.negér tnim ,élef !éf őtelü%
,wenkele% ólrodnáv inléseM
;wanatjah tjá!őhlef we+ema
,wentere wonoq tnim ,indagaT
.wanatrat wanzagi tim? ,tnednim
:lappaN a arsagam ingáhleF
;nőrev iléd a inzénlüröq
lappalaq ttetevel inlumÁ
.nődnevöj ,nenelej ,notlúm a
,náhup nabta!okla innahuS
;őn ar"an wé!rá za "oh ,avtál
_ nátu mogalli' _ tnéksökötsÜ
.őN a ő trem ,ná!osráb jé za

nabávah wele% .711 ,tsepsiQ

Vágyam vágya

Szeretnék harmatban fürödni
szőkülő hajnalban a réten,
Táruló karokkal rohanni
születő fény felé, mint régen.
Mesélni vándorló szeleknek,
amelyek felhőnyájt hajtanak;
Tagadni, mint konok eretnek,
mindent, 'mit igaznak tartanak.
Felhágni magasra a Nappal:
körülnézni a déli verőn;
Ámulni levetett kalappal
a múlton, jelenen, jövendőn.
Suhanni alkonyatban puhán,
látva, hogy az árnyék nagyra nő;
Üstökösként – csillagom után –
az éj bársonyán, mert ő a Nő.

Kispest, 2000. április 14.

menah ,wogoj men géstehet Ay
Yasárrof wegésseletöq
ónuQ greb%lebélQ

„A tehetség nem jogok, hanem
kötelességek forrása”
Klebelsberg Kunó

x nebim nojaV

,rebme na+o dakA

Vajon miben ?

Akad olyan ember,

:me%ih sé mollav tze

ezt vallom és hiszem:

,assom tézeq téq iq?

'ki két kezét mossa,

.nebim ,modut men wa'

nabávah őtevgam .1111711 ,a'araregÉ

csak nem tudom, miben.

Égeraracsa, 2004. október 6.

„A szerelem olyan bűvölet, amely
a leghétköznapibb dolgokat is
arannyá változtatja”
Woolrich Kornél

+ema ,telövűb na+o melere% Ay
takoglod bbipanzöktéhgel a
Yajtatzotláv á!!ara si
lénroQ hirluV

evtevlláV

,naltagaraf megéseleF
Xttogaraf ne"el si eN
,wnütelé za tlet nebékéB
.togarah wnützirő meN
:watráj wődi so+ús "oh ,tloV
.nesedner watlábórpgeM
tá wnutzójah ttü"e sigéM
.nekeziv abmorog A
:tlov pal at%it etelé zA
.tto"áv arój sé erpé°
etzirőgem né+ém eví°
.togásat%it sedé zA
_ wujtahdnomle _ ttel lőbimmeS
.nohtto za evtmeretgeM
absám"e táh wnujdok%apaQ
Xnoknutú si arbbávoT

nabávah a!adlöf .1113711 ,a'araregÉ

Vállvetve

Feleségem faragatlan,
Ne is legyen faragott!
Békében telt az életünk,
Nem őriztünk haragot.
Volt, hogy súlyos idők jártak:
Megpróbáltak rendesen.
Mégis együtt hajóztunk át
A goromba vizeken.
Az élete tiszta lap volt:
Szépre és jóra vágyott.
Szíve mélyén megőrizte
Az édes tisztaságot.
Semmiből lett – elmondhatjuk –
Megteremtve az otthon.
Kapaszkodjunk hát egymásba
Továbbra is útunkon!

Égeraracsa, 2013. szeptember 2.

akirpapsorip a :eléfój golod téQy
Ygésűh!o%%a za gem
wesaH .J

„Két dolog jóféle: a pirospaprika
meg az asszonyhűség”
J. Hašek

x ne+i naV

Van ilyen ?

_ levőn'áka% _ lüklén !o%%A
.leté nednim %el sámzoq wa~
,ajánnola% lüs wenré!eQ
.ajázzoh nav rob setecE

Asszony nélkül – szakácsnővel –
Csak kozmás lesz minden étel.
Kenyérnek sül szalonnája,
Ecetes bor van hozzája.

,adrobladlo za lleq trézE
.a=óra=ab pé% nebéní°
,lőtzűt go"ar eme% weniQ?
.lőbőhlef a iq la' topaN

Ezért kell az oldalborda,
Színében szép bazsarózsa.
'Kinek szeme ragyog tűztől,
Napot csal ki a felhőből.

,evlet lajjáb ataludzoM
.ebjettdula %iv tetelÉ
,ludnolob ráj ezí nedniM
.ludzom welél nebrebme zA

Mozdulata bájjal telve,
Életet visz aludttejbe.
Minden íze jár bolondul,
Az emberben lélek mozdul.

,atdame%e za túr si meN
.akered a i!%aratéQ
,!ére sádlép anodjaluT
xnékereq dlöf a ne+i naV

nabávah sádlá .1711 ,a'araregÉ

Nem is rút az eszemadta,
Kétarasznyi a dereka.
Tulajdona példás erény,
Van ilyen a föld kerekén?

Égeraracsa, 2001. július 29.

zehégéssejlet tél a melere% A
gásólav i!ém%e ózotrat

A szerelem a lét teljességéhez
tartozó eszményi valóság

sázokaráV
1

Várakozás
1

tnűtlE
za ráb
za llá% no!rá% ahup má ,tse
tsüze
.aráp

Eltűnt
bár az
est, ám puha szárnyon száll az
ezüst
pára.

,tagllaH
,avráv
lénnöjgem ah s ,dne' réhef a
-tahllah
.walán

Hallgat,
várva,
a fehér csend, s ha megjönnél
hallhatnálak.

-tdapáS
agás
tnednim nassal wanlanjah a
na"ál
.tahtá

Sápadtsága
a hajnalnak lassan mindent
lágyan
áthat.

aráM
wanráv
,natnov ebdöq ,mettölüröq
a rám
.waját

Mára
várnak
körülöttem, ködbe vontan,
már a
tájak.

lejjé°
dará
"oh ,tza ajdut ,!éf a etre%
degét
.walráv

Széjjel
árad
szerte a fény, tudja azt, hogy
téged
várlak.

ah sÉ
,waltál
za nav egév ,léttöjgem "oh
-a%jé
.wanáq

És ha
látlak,
hogy megjöttél, vége van az
éjszakának.

nabávah a!adlöf .233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1995. szeptember 28.

wédná% ój a ,lóttaludni za ttetzag Ay
Ywidösőre lassázokaráv a
%uticaT

sázokaráV
11

,pan a gallab nobálmolÓ
;nokalba za lobod majjU
:we%érö/üf lunalatgu˘
.no"an mátón a tlepé'lE

„A gaztett az indulattól, a jó szándék
a várakozással erősödik”
Tacitus

Várakozás
2

Ólomlábon ballag a nap,
Ujjam dobol az ablakon;
Nyugtalanul fütyörészek:
Elcsépelt a nótám nagyon.

lőti'iq a ótatum"aN
,tsépél a wa' ajlunat tsoM
tnékttolah%tet gem i'iq A
.tséréq ?immes gem tagllah meN

Nagymutató a kicsitől
Most tanulja csak a lépést,
A kicsi meg tetszhalottként
Nem hallgat meg semmi' kérést.

,tábo% siq a merémgigéV
;a%%ilef dnim ge!ő% ?metpéL
_ ttőle laf a _ tamojahóS
.a%%iv irev mepékröküT

Végigmérem a kis szobát,
Léptem' szőnyeg mind felissza;
Sóhajomat – a fal előtt –
Tükörképem veri vissza.

,wölüel ah ,nezehen "aN
;wos ój _ lénzéq _ daka si v!öQ
:me%ever%é wa' erre%"E
.wosavlo tim ,'nis mamlagoF

Nagy nehezen, ha leülök,
Könyv is akad – kéznél – jó sok;
Egyszerre csak észreveszem:
Fogalmam sincs, mit olvasok.

xgém we"et tim ,si mette ráM
:ergé za zén evréq meme°
X...ennel ój ed Xtinednim A
XergéV XŐ zE ...Xtti' ed ,...wa'aH

Már ettem is, mit tegyek még?
Szemem kérve néz az égre:
A mindenit! de jó lenne...!
Hacsak..., de csitt!... Ez Ő! Végre!

nabávah getegref .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. január 2.

,inetjes !ére tima ,woglod wannaV
inzere% tsámodut wulór nűb rám ed

Vannak dolgok, amit erény sejteni,
de már bűn róluk tudomást szerezni

ttala tal=áraV
(eksőlev)

,esézén ősle őn a lí˘
,tto"ah nebví% "e te+emA
.e"eh tdaram nabifréf a S
,tehel men ár inzéna%%iV
,tto nojdaram :léc a %évlE
.tezégi za ótahtrat "Ú

nabávah őtevgam .13711 ,a'araregÉ

Varázslat alatt
(velőske)

Nyíl a nő első nézése,
Amelyet egy szívben hagyott,
S a férfiban maradt hegye.
Visszanézni rá nem lehet,
Elvész a cél: maradjon ott,
Úgy tartható az igézet.

Égeraracsa, 2011. október 7.

,na+o e%e rebmegerÖ
:af'naran ój a tnim
lével ,'lömü" ,gáriv ,óbmib
atjar nav erre%"e

Öregember esze olyan,
mint a jó narancsfa:
bimbó, virág, gyümölcs, levél
egyszerre van rajta

…táado tráV
(lánsádará ia%it a)

,lüröq ttev "áv élefetsE
.metnem artrap óslút
wetteglé%eb wo'ivaq A
.nebredemma+of a
melőt "oh ,gem mettetré meN
.ma+of a raka tim
:nomálluh tlú" gnál imolpmeT
.na%%oh tlüret ólzág
,bála!e=őr :e!évröt zíV
.géle lügév +ema
a+ús ma+of ttel nomabáL
.wézehen setezgév
,ebzív +ém a _ tto _ mat%ú'eL
:ajgarah %őb ttotjús
er"e tlábod sé ttotagroF
.avdaiq téjere
,zűt a ttegé nebmeví% mÁ
.attotjú" melere%
,zív a tlártáh ttőle gnál A
.atdalef si lügév

nabávah wele% .2711 ,a'araregÉ

Várt odaát…
(a tiszai áradásnál)

Estefelé vágy vett körül,
túlsó partra mentem.
A kavicsok beszélgettek
a folyammederben.
Nem értettem meg, hogy tőlem
mit akar a folyam.
Templomi láng gyúlt hullámon:
gázló terült hosszan.
Víz törvénye: rőzsenyaláb,
amely végül elég.
Lábamon lett folyam súlya
végzetes nehezék.
Lecsúsztam – ott – a mély vízbe,
sújtott bősz haragja:
Forgatott és dobált egyre
erejét kiadva.
Ám szívemben égett a tűz,
szerelem gyújtotta.
A láng előtt hátrált a víz,
végül is feladta.

Égeraracsa, 2005. április 9.

neletgév a tsátlávgemgáliv a lataif A
nednim a nöjebzöq ed ,ajná%wenővöj ú%%oh
si no"an evdegerögem sé ,nav neppéksám
tatlúm a ajtál wendivör

A fiatal a világmegváltást a végtelen
hosszú jövőnek szánja, de közbejön a
minden másképpen van, és megöregedve
nagyon is rövidnek látja a múltat

…melev gigéV

Végig velem…

emletré telé zA

Az élet értelme

xmoladjáf a ennel
ebgéstéq ze ne%iH
X!ozib "ú _ megne tje
nebmeví% tdaráiQ

lenne a fájdalom?
Hiszen ez kétségbe
ejt engem – úgy bizony!
Kiáradt szívemben

.modut lój ,nav im "oh

hogy mi van, jól tudom.

,ne+ém ,tto wikal sáM

Más lakik ott, mélyen,

.molodnoggem lój ah

ha jól meggondolom.

,neletme% sé ttihnÖ
.modagat abáih

Önhitt és szemtelen,
hiába tagadom.

neltetih tdekergeM

Megrekedt hitetlen

.norok%amaq a ,tto

ott, a kamaszkoron.

,ebnednim ló%eleB

Beleszól mindenbe,

.noros ősgév were" s
,melev wizoktatiV
.nognahnnef gidepgém
,enelle 'nin rev"eF
.montagllah lleq le "í

nabávah molá .13711 ,tágirotaliF

s gyerek végső soron.
Vitatkozik velem,
mégpedig fennhangon.
Fegyver nincs ellene,
így el kell hallgatnom.

Filatorigát, 2011. december 30.

„Feleségnek azt a nőt válasszuk, akit
ha férfi volna, barátnak választanánk”
Joubert József

tika ,wu%%aláv tőn a tza wengéseleFy
Ywnánat%aláv wantárab ,anlov ifréf ah
fe=óJ rebu`

metezgéV

Végzetem

,weme%komoh a wőtehréM
;modokráfás lekke+em?
,we%el men rám bbalataiF
.mo!o%%a ní%!ávrávi%

Mérhetők a homokszemek,
'melyekkel sáfárkodom;
Fiatalabb már nem leszek,
szivárványszín asszonyom.

,nezzere%%ö meví% óhoM
;nosotá nomábo% ah
nebbe% motál togáliv A
.nosoráv sé nabulaf

Mohó szívem összerezzen,
ha szobámon átoson;
A világot látom szebben
faluban és városon.

,nejlé ákos "oh ,tő meréQ
_ modut rám ,tere% netsI _
,me+éme%őn se+étjer siQy
YXnotú za le nejrésíq

nabávah molá .111233334555567 ,tsepsiQ

Kérem őt, hogy soká éljen,
– Isten szeret, már tudom –
„Kis rejtélyes nőszemélyem,
kísérjen el az úton!”

Kispest, 1998. december 15.

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

%tehöj meleV

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

Velem jöhetsz

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

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

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

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

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

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

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

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

Jena-Lobeda, 1997. november 1.

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

A házasember felismerhető
a lábtörlő használatáról

őtehremsilef rebmesazáh A
lórátalán%ah őlrötbál a

nebgésgédneV

,gásasrát a negedi loha ,nebgésgédneV
;treq a sé iókal záh a wenelteremsI

Vendégségben

Vendégségben, ahol idegen a társaság,
Ismeretlenek a ház lakói és a kert;

,wájdagof tnire% ajáhur t!évevöj A

A jövevényt ruhája szerint fogadják,

.trebme za le widegne tnire% e%e S

S esze szerint engedik el az embert.

nabávah molá .111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2003. december 23.

.lassám"e wennöjiq lój eri!bböt wattolah Ay
Ytsám"e ari!!a wujram im ,wőlé im wa~
ódoB nálepraQ

„A halottak többnyire jól kijönnek egymással.
Csak mi élők, mi marjuk annyira egymást”
Carpelan Bodó

%dnom tim X zzá"iV
(eksőlev)

."av naltatrá "oh ,za teheL
,wanrú% déleb levvle! %onoG
."an naltaráp sétrés a sé

Vigyázz ! mit mondsz
(velőske)

Lehet az, hogy ártatlan vagy.
Gonosz nyelvvel beléd szúrnak,
és a sértés páratlan nagy.

,sivöt "an men eksüt siq ráB

Bár kis tüske nem nagy tövis,

:tatu gáv im neklel ,"edniM

Mindegy, lelken mi vág utat:

.si lö ahén _ gem ddut _ vle! a

nabávah terégí .11233334555567 ,a'araregÉ

a nyelv – tudd meg – néha öl is.

Égeraracsa, 1997. május 21.

„Ki keserűt nem ízlelt,
nem ismer édes ételt”
okos megállapítás

,tlelzí men tűreseq iQy
Ytleté sedé remsi men
sátípallágem soko

…lé% a i%iV

Viszi a szél…

(evtísénezgem)

(megzenésítve)

,televel "e né matpaq ,matpaq nebigérmeN
.tere% ?"oh mábab sedé ,jah ,jes ,avrí nav eB
,tájrípap ajlágodjúf ,ajjúf ,lé% a ajjúF
.tájráp a mőtere% űh ajvíh ,ajrávazaH

Nemrégiben kaptam, kaptam én egy levelet,
Be van írva, sej, haj, édes babám hogy' szeret.
Fújja a szél, fújja, fújdogálja papírját,
Hazavárja, hívja hű szeretőm a párját.

,tatdopat "e ávohes nenni wetehem meN
.tahgorávós +ema ,za ,jah jes ,meklel a wa~
,mojahós élefazah ,i%iv ,lé% a i%iV
.mobmalag ,aráhalav _ wa' djam _ wotujazaH

Nem mehetek innen sehová egy tapodtat,
Csak a lelkem, sej haj, az, amely sóvároghat.
Viszi a szél, viszi, hazafelé sóhajom,
Hazajutok – majd csak – valahára, galambom.

nabávah őtevgam .1111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2004. október 14.

1

„Ki keserűt nem ízlelt,
nem ismer édes ételt”
okos megállapítás

Viszi a szél…

Nemrégiben kaptam, kaptam én egy levelet,
Be van írva, sej, haj, édes babám hogy' szeret.
Fújja a szél, fújja, fújdogálja papírját,
Hazavárja, hívja hű szeretőm a párját.
Nem mehetek innen sehová egy tapodtat,
Csak a lelkem, sej, haj, az, amely sóvároghat.
Viszi a szél, viszi, hazafelé sóhajom,
Hazajutok – majd csak – valahára, galambom.

Égeraracsa, 2004. magvető havában
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a tetniket tlí! a sé +osom díle% Ay
Ye'lömü" wenésédegélegem welél
i!odráG

tte%evle lunaltatahzoha%%iV

metremsi men "oh ,motahlánjaS
,temegéselef a bbőle rám
ibbároq wené!él latlázE
.tte%evle armomá% a%aka%
,takoza mel"irI
;wéttevlüröq wika
,wenzirő timalaV
.wélme wa' rám ima
,modut men ingofgeM
:mezré wa' ,modut men
ze gásgadzag ősleB
.nebégésiné"e

nabávah terégí .11711 ,a'araregÉ

„A szelíd mosoly és a nyílt tekintet a
lélek megelégedésének gyümölcse”
Gárdonyi

Visszahozhatatlanul elveszett

Sajnálhatom, hogy nem ismertem
már előbb a feleségemet,
Ezáltal lényének korábbi
szakasza számomra elveszett.
Irigylem azokat,
akik körülvették;
Valamit őriznek,
ami már csak emlék.
Megfogni nem tudom,
nem tudom, csak érzem:
Belső gazdagság ez
egyéniségében.

Égeraracsa, 2002. május 9.

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

„Ha nincsen esze,
legyen notesze!”
népi bölcsesség

sádóvíV

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

nabávah a!adlöf .111711 ,a'araregÉ

Vívódás

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

Égeraracsa, 2003. szeptember 22.

talodnog ttográvi% ebjef A
tasoko imalav tahtídnile

A fejbe szivárgott gondolat
elindíthat valami okosat

we!émlüröq óravaZ

Zavaró körülmények

wi"e za nalatgu˘

Nyugtalan az egyik

,tí%ev ah"oh ,rebme

ember, hogyha veszít,

,wisám a nalatgu˘

Nyugtalan a másik,

.timalav re! ah

ha nyer valamit.

tekő nesettü"E

Együttesen őket

,sám ajtahravaz men
tlukalaiq a tniM
.sálmobgem +úsne"e

nabávah sádlá .111711 ,a'araregÉ

nem zavarhatja más,
Mint a kialakult
egyensúly megbomlás.

Égeraracsa, 2003. július 7.

,mekén et "av !éf nebtétös Ay
YXnebgésimmes a gásólav A
azéG i"áli°

„A sötétben fény vagy te nékem,
A valóság a semmiségben!”
Szilágyi Géza

wétrémróni`

,nájtútelé rebme za tíllá tepékadléP

Zsinórmérték

Példaképet állít az ember életútján,

,erétgév si na+o wnüttözöq tahdaka treM

Mert akadhat közöttünk olyan is végtére,

,arámá% agam a t%aláv lü!ém%e tikA

Akit eszményül választ a maga számára,

.ekétrémróni= i'lökre telé za ika S

nabávah telekiq .1111711 ,tsepsiQ

S aki az élet erkölcsi zsinórmértéke.

Kispest, 2004. március 17.

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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