Nyíri Attila
alittA irí˘

A lét költészete
ete%étlöq tél A

Az előre széttépett képet
kirakósjátéknak hívják

tepéq ttepétté% erőle zA
wájvíh wankétájsókariq

wizekélme pék!éf A

A fénykép emlékezik

,gáliv őslüq a nevelE
;nevele si no"an
inlozárbá nebzöq ságzoM
.neltetehel mendjam

Eleven a külső világ,
nagyon is eleven;
Mozgás közben ábrázolni
majdnem lehetetlen.

telé őg=ü! a nepék!éF
,ttedeveremgem "ú
togásólav a atjar "oH
.tehel men rám intál

Fényképen a nyüzsgő élet
úgy megmerevedett,
Hogy rajta a valóságot
látni már nem lehet.

,tepék!éf "e %pététteq aH
;dobodle tatlúm a s
,wizekélme ,ajdut %ér A
.ttozotrate%%ö "oh

Ha kettétépsz egy fényképet,
s a múltat eldobod;
A rész tudja, emlékezik,
hogy összetartozott.

pék!éf a sé pékóllá zA
,lé men +em? ,tel%ér wa'
tel%ér a tnop ahén rábmÁ
.lénnednim bbasotnof

Az állókép és a fénykép
csak részlet, 'mely nem él,
Ámbár néha pont a részlet
fontosabb mindennél.

nabávah terégí .1111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1999. május 16.

Alacsonyrendű igényeket kiszolgáló
értéktelen mű, művészi álarcban

óláglo%iq teke!égi űdner!o'alA
nabcralá i%évűm ,űm neletkétré

’’ig A

,tamrah a sé lokop ,!!em nabbároQ
,ajtlob gé tnappor ,bábiléd ,a=óR
,ajtlofní% worahiv imlezré djaM
.wattara +étne%ví% sé regnet!!öQ
,esézörküt simah gásólav A
,sötnöq neletsélzí ,ódoklaviH
:zötnö élpuri% semlezré te+eM?
.e%évűm ű!!öq űm !ális a Ő

A giccs

Korábban menny, pokol és a harmat,
Rózsa, délibáb, roppant ég boltja,
Majd érzelmi viharok színfoltja,
Könnytenger és szívszentély arattak.
A valóság hamis tükrözése,
Hivalkodó, ízléstelen köntös,
'Melyet érzelmes sziruplé öntöz:
Ő a silány mű könnyű művésze.

,wan"ah men trénaltaráj tatu tráJ
,so+ágad ,tlepé'le :dnom tima ,zA
.ebérökvűb noveb levima ,zE

Járt utat járatlanért nem hagynak,
Az, amit mond: elcsépelt, dagályos,
Ez, amivel bevon bűvkörébe.

,wan+ámoh a tegév tev romuh "aV
,so+ágar te%évűm a daram "aV
.egésgeteb ,ttöző"el mes giáM

Vagy humor vet véget a homálynak,
Vagy marad a művészet ragályos,
Máig sem legyőzött, betegsége.

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

Égeraracsa, 1996. november 19.

,!évröt a gem lorot t!étnűb nednim meN
ize!!e%eb teteremsiiklel a má

e'nilib ővöj A

,mezén lemme% tlí!ertelé ráM
;gásújfi za 'avi% ne+im
,ebéklel a tój a ajví%leF
.tágam nát%it "í izrőgem
,wanzokatláv _ mál _ woka%vé zA
;werebme wen%ih nebkevle
,ga!a őlé men !ámodut A
.gebel welél a ettelef

Nem minden bűntényt torol meg a törvény,
ám a lelkiismeretet beszennyezi

A jövő bilincse

Már életrenyílt szemmel nézem,
milyen szivacs az ifjúság;
Felszívja a jót a lelkébe,
megőrzi így tisztán magát.
Az évszakok – lám – váltakoznak,
elvekben hisznek emberek;
A tudomány nem élő anyag,
felette a lélek lebeg.

nese"ü telé őgröbüd A
;tezev zöhkönöt%ö avrud
,nerét e gászagi za dnárbÁ
.tehel em%e at%it a léc

A dübörgő élet ügyesen
durva ösztönökhöz vezet;
Ábránd az igazság e téren,
cél a tiszta eszme lehet.

:ersédevét a wnüderbéáR
;wansám láglo% meletré za
,egésőtnelej 'nin wangam "E
.waná%álaq anór a wa'

Ráébredünk a tévedésre:
az értelem szolgál másnak;
Egy magnak nincs jelentősége,
csak a róna kalászának.

,rét men a%%iv ajtú újfi zA
;wosám s idef ődi támo!
,rév a tíló% inat%arriv tsoM
.wotá %el men wnügéskörö

Az ifjú útja vissza nem tér,
nyomát idő fedi s mások;
Most virrasztani szólít a vér,
örökségünk nem lesz átok.

,iné"e s tlí! wnü+édevne% A
;lleq todála' a wnünlet%it
,inlorásáv lleq mes t!ére zA
.lettezmen a derbé welél

A szenvedélyünk nyílt s egyéni,
tisztelnünk a családot kell;
Az erényt sem kell vásárolni,
lélek ébred a nemzettel.

,ejékéb ví% a vé godlob woS
;wonaltatahzoha%%iv má
,nebjé za gnahafráh tnim ,%évlE
.womo!bál ttozavaheb a s

Sok boldog év a szív békéje,
ám visszahozhatatlanok;
Elvész, mint hárfahang az éjben,
s a behavazott lábnyomok.

nabávah sádlá .13711 ,tsepsiQ

Kispest, 2011. július 2.

elet wörű' a ,wese!éf wósá za lohAy
godlob tto ,weserü wazáhgof a s wannav
Ytogá%ro za wázzo!ámroq lój sé pén a
gésse'löb igér

„Ahol az ásók fényesek, a csűrök tele
vannak s a fogházak üresek, ott boldog
nép és jól kormányozzák az országot”
régi bölcsesség

ete%évűm sáz!ámroq A

A kormányzás művészete

,sálga% ,sélzí ,sállah ,sátáL
meletré za sé sézré
,tezeverléf ,degét pa'eB
.nelet+eh wu!ári trem

Látás, hallás, ízlés, szaglás,
érzés és az értelem
Becsap téged, félrevezet,
mert irányuk helytelen.

intezev lój ,inzo!ámroQ
:tráq nozzoko en "oh ,"ú
,dodlogem ah ,doglod a óJ
.trá wenkerebme za im?

Kormányozni, jól vezetni
úgy, hogy ne okozzon kárt:
Jó a dolgod, ha megoldod,
'mi az embereknek árt.

nabávah ótnobgéj .1111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2004. február 17.

wa'men aigrene semete"e zA
si azzo+ába% ed ,azzorátahgem
tésédökűm gésnednimgáliv a

me%rop bbo"angel A

,dakaf tél loh? ,nebsétmeret A
.lüse!évré melepala tÖ
,lüzöq weze ősle za dlöf A
.taraka őrötarléc a tniM

Az egyetemes energia nemcsak
meghatározza, de szabályozza is
a világmindenség működését

A legnagyobb porszem

A teremtésben, 'hol lét fakad,
Öt alapelem érvényesül.
A föld az első ezek közül,
Mint a célratörő akarat.

:őreső za ,zűt a widosáM
.gászagi ű!éf ótíkav A
tsátagzom a itevöq tze djaM
.őgevel at%it ózohertéL

Második a tűz, az őserő:
A vakító fényű igazság.
Majd ezt követi a mozgatást
Létrehozó tiszta levegő.

,dalah avloraktá +em? ,zív A
:%el é””e "í nednim enneb sÉ
.őtmeret tsázotrate%%ö zA

A víz, 'mely átkarolva halad,
És benne minden így eggyé lesz:
Az összetartozást teremtő.

,daram aigrene za lügéV
:%et éssepéq ertetere% +eM?
.ővelnelej ttünednim "oh ,"Ú

Végül az energia marad,
'Mely szeretetre képessé tesz:
Úgy, hogy mindenütt jelenlevő.

nabávah őtevgam .111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1998. október 8.

,%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.

„A tudásvágy ősi ösztön”
Székely János

Ynöt%ö iső "ávsádut Ay
sonáJ +eké°

tú ttetgem A

A megtett út

nalli'tá na!ávlah nédöq tlúm A
,aromám ónahusle tanallip a
,mélef nöj !ém%e naltatahlah A
.aros ttömöt ,ú%%oh wete%évűm a

A múlt ködén halványan átcsillan
a pillanat elsuhanó mámora,
A halhatatlan eszmény jön felém,
a művészetek hosszú, tömött sora.

tekepéklej a ttögöm wava% A
,tézüt ógobol emlegnál a :mezré
mettetrégem evgebel nebgél A
.tégI za :totalodnog imelle% a

A szavak mögött a jelképeket
érzem: a lángelme lobogó tüzét,
A légben lebegve megértettem
a szellemi gondolatot: az Igét.

tatu ttetgem a ajtísogáliveB
,ekentévö%gnál tlú"iq meletré za
_ neb!éf s nab!rá _ rebme za ne+emA
.evé óillim bböt avgno+ob dalah
,ná!ágam tlúm wegnerem avtahgeM
;gnarah sogalli' a lurob már nassal s
,nnef wannahus wodazá% sötsüzE
.tnala ,mettellem lepric wö'üt a sé

nabávah sádlá .11112711 ,a'araregÉ

Bevilágosítja a megtett utat
az értelem kigyúlt lángszövétneke,
Amelyen az ember – árnyban s fényben –
halad bolyongva több millió éve.
Meghatva merengek múlt magányán,
s lassan rám borul a csillagos harang;
Ezüstös századok suhannak fenn,
és a tücsök cirpel mellettem, alant.

Égeraracsa, 2009. július 30.

%tahludrofa%%iv gém nannoha ,naV

Van, ahonnan még visszafordulhatsz

ttőle gés+ém A

A mélység előtt

,ttoko%gem ,%ráj ne+ema ,datu zA
.%e%et "ú gidnim nebtez+eh ttoda S
,zedner rÚ za tima ,za sám tnigeM
.ttozokédná% innetgem le!!ét a S

Az utad, amelyen jársz, megszokott,
S adott helyzetben mindig úgy teszesz.
Megint más az, amit az Úr rendez,
S a ténnyel megtenni szándékozott.

.ttoda erőle sélednerle zA
xtekevűm ótahtál a rám detrÉ
,detehtré mes tza rokka ,men ah treM
.wotalodnog a ertél wennöj ?"oH

Az elrendelés előre adott.
Érted már a látható műveket?
Mert ha nem, akkor azt sem értheted,
Hogy' jönnek létre a gondolatok.

.neltetehdzükel sétevökle zA
,nalatko za tnim ,wo bbesőre 'niN
.wo"av emlezré wetétnelle za S

Az elkövetés leküzdhetetlen.
Nincs erősebb ok, mint az oktalan,
S az ellentétek érzelme vagyok.

.nelle jahó za timmes we%et meN
,nav ado gásnávíq ,"áv a pélleF
.wolahgem lügév evdekele' sÉ

Nem teszek semmit az óhaj ellen.
Fellép a vágy, kívánság oda van,
És cselekedve végül meghalok.

nabávah getegref .1233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1996. január 6.

.soko ,remsi takosám ikAy
.'löb ,iremsi tágamnö ikA
.sőre ,ző"el takosám ikA
Ysőh ,iző"el tágamnö ikA
ec-oaL

„Aki másokat ismer, okos.
Aki önmagát ismeri, bölcs.
Aki másokat legyőz, erős.
Aki önmagát legyőzi, hős”
Lao-ce

ttölöf gés+ém A

lóbójahgél lánsáludnI
,neletgév etni% dlöF A
,lóbój a wos :dezré "ú aH
.nelet!éq "av in"ahlE
rám arsagam ledeklemE
,teletöq a avgávtÁ
:rátahótál a lugátiQ
.teleme za %el tni%dlöF
,woká=komoh a wan"oflE
Xstlöt en wülev tődi woS
,wotá ,sádlá gof men rám ttI
X'löb et "él ttölöf gés+éM

nabávah molá .1233334555567 ,tsepsiQ

A mélység fölött

Indulásnál léghajóból
A Föld szinte végtelen,
Ha úgy érzed: sok a jóból,
Elhagyni vagy kénytelen.
Emelkedel magasra már
Átvágva a kötelet,
Kitágul a látóhatár:
Földszint lesz az emelet.
Elfogynak a homokzsákok,
Sok időt velük ne tölts!
Itt már nem fog áldás, átok,
Mélység fölött légy te bölcs!

Kispest, 1996. december 30.

„A körültekintő előrelátás
az ismeretek mennyiségével
egyenesen arányos”
Clement Henri

sátálerőle őtniketlüröq Ay
levégési!!em weteremsi za
Yso!ára nesene"e
irneH tnemelQ

nav ővöj nabtlúm A

A múltban jövő van

wava% ,wó% A

A szók, szavak

,wanajdará

áradjanak,

:wój arra trem

mert arra jók:

.wótahdnomiq

kimondhatók.

we!émlé %%oR

Rossz élmények

,wenetígne"

gyengítenek,

tálroq a sé

és a korlát

.dár taha%%iv

visszahat rád.

:sédőzőtteQ

Kettőződés:

,%ér nebkelél

lélekben rész,

telezpéq a s
.delev la!rá%
ságnojar A
;sá lóbtlúm a

s a képzelet
szárnyal veled.
A rajongás
a múltból ás;

,talodnog nav s

s van gondolat,

.dagargem +em'

'mely megragad.

ze sénebbeR

Rebbenés ez

;zeh!éf at%it

tiszta fényhez;

,tál ika sÉ

És aki lát,

.tá itnem za

az menti át.

nabávah te%é!e .1113711 ,a!ábőQ

Kőbánya, 2013. november 2.

%ége wanásátíba%%ohgem telé zAy
Ywüstídivör en gem "oh ,aktit
aróM

gásólav sre! A

„Az élet meghosszabításának egész
titka, hogy meg ne rövidítsük”
Móra

A nyers valóság

:wanlah ,wenlö nebtelé zA
xgolod a ze wétáj wenkiQ
,tehel men ráb ,sétrégem ttI
.gorof lüröq sálahgem A

Az életben ölnek, halnak:
Kiknek játék ez a dolog?
Itt megértés, bár nem lehet,
A meghalás körül forog.

,te%é!e za ,lálah a meN
.sám giádo tú za menaH
,lügév nóznov ajtjah re%!éQ
.sálahgem a ódnadaram S

Nem a halál, az enyészet,
Hanem az út odáig más.
Kényszer hajtja vonzón végül,
S maradandó a meghalás.

:wevöq naltatahtídzomlE
waifréf ,wőn gatamlÁ
,witezevle ,wájdagarlE
.waidólav wepéq a sÉ

Elmozdíthatatlan kövek:
Álmatag nők, férfiak
Elragadják, elvezetik,
És a képek valódiak.

.tenemtá wa' ,lálah men zE
,ő si gnozrob nebkesézrÉ
nebételé so+ámoh "oH
.ődőtetré lótágam iM

Ez nem halál, csak átmenet.
Érzésekben borzong is ő,
Hogy homályos életében
Mi magától értetődő.

:lótlálah a léf iq? ,getteR
.wétlörötiq lóbtadut A
ár "áv a sé előt séléF
.gér tláv é””e s tlov sodé%mo°
.telé sejlet la””ávlálaH
:nanno wanzoh ,ado wen%iV
.ifréf tőn a ,őn tifréf A
.matrí erzív a temeven S

nabávah molá .11112711 ,"ehbávS

Retteg, 'ki fél a haláltól:
A tudatból kitörölték.
Félés tőle és a vágy rá
Szomszédos volt s eggyé vált rég.
Halálvággyal teljes élet.
Visznek oda, hoznak onnan:
A férfit nő, a nőt férfi.
S nevemet a vízre írtam.

Svábhegy, 2009. december 5.

rebme za teke+ema ,iepéq ővöj Ay
,wegésűní%ólav wa' gidnim ,tahtnallipgem
Ywogásso!ozib mesahos ed
ardna%kelA líN-divéD

acnát weme%rop A

„A jövő képei, amelyeket az ember
megpillanthat, mindig csak valószínűségek,
de sohasem bizonyosságok”
David-Neel Alexandra

A porszemek tánca

nebődi zará% nogáliv a etre°
.notú za wi%kef ek'eme%rop wos-woS
_ nesemledegne _ wájráv evlü%ékleF
.nozzúh éleflef "oh ,tőre őlleq A

Szerte a világon száraz időben
Sok-sok porszemecske fekszik az úton.
Felkészülve várják – engedelmesen –
A kellő erőt, hogy felfelé húzzon.

azzoh abságzom ,wutjar röpösgigéV
.wanpaq tetelüdnel sé ,lé% a tekŐ
,avnahor wanlocnát ,wandoravakleF
.wansám"e wendőtü evtegreq tsám"E

Végigsöpör rajtuk, mozgásba hozza
Őket a szél, és lendületet kapnak.
Felkavarodnak, táncolnak rohanva,
Egymást kergetve ütődnek egymásnak.

,amrof a úlanovröq ódósomlE
.nalat!ozib sé wantokla te+emA
,abkala eléfzá% péq a lláe%%Ö
.nasro" na+o ,ttöj ?"oha ,wil%oté% sÉ

Elmosódó körvonalú a forma,
Amelyet alkotnak és bizonytalan.
Összeáll a kép százféle alakba,
És szétoszlik, ahogy' jött, olyan gyorsan.

_ sédréq a ze _ xwattotílnosah zehiM
xtalzáv a tlürekis lu%%or "av lóJ
séköl naltaráv "e trem ,za mesgém mÁ
.tahráv :atró%té% tsálukalaiq A

Mihez hasonlítottak? – ez a kérdés –
Jól vagy rosszul sikerült a vázlat?
Ám mégsem az, mert egy váratlan lökés
A kialakulást szétszórta: várhat.

nabávah terégí .112711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2007. május 20.

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

„A szellem szépsége csodálatot, a léleké
tiszteletet, a testé pedig szerelmet ébreszt”
Fontenelle Bernát

agásótahtísólavgem pé% A

A szép megvalósíthatósága

sátokla i%évűm A
,sáznátu ttet%ekre%gem wa'
:wemele ttetísekÉ
.sámár ahén ,taznátu ráb

A művészi alkotás
csak megszerkesztett utánzás,
Ékesített elemek:
bár utánzat, néha rámás.

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

nabávah telekiq .12711 ,tsepsiQ

A teremtés, a munka
világunkat gazdagítja,
Addig, mint lehetőség
van benne, az anyagokban.

Kispest, 2006. március 30.

+ema ,gásttoda ttezre% sé ttölkörö na+o géstlevűm A
őzekledner leggéssepékőzekélme za i%et évőtehel
a sé tásálán%ahlef weteremsi ttezre%gem a arámá%
togás!okégof itnári weteremsi ttezre% men gem

telé samlatrat A

xázzoh wizotrat iM xtelé za llá lőbiM
.wnutalo'paq a őslE
,wasrát a woza wiq notú za ,"ednim meN
.wnudagofle tekika
géssepékőlétí ,teremsi ógoftÁ
.telezpéq sení% sé
,ersézekélme ,ersézere%dner a "áV
.ttezetél lőtkörö +em?

A műveltség olyan öröklött és szerzett adottság, amely
lehetővé teszi az emlékezőképességgel rendelkező
számára a megszerzett ismeretek felhasználását és a
meg nem szerzett ismeretek iránti fogékonyságot

A tartalmas élet

Miből áll az élet? Mi tartozik hozzá?
Első a kapcsolatunk.
Nem mindegy, az úton kik azok a társak,
akiket elfogadunk.
Átfogó ismeret, ítélőképesség
és színes képzelet.
Vágy a rendszerezésre, emlékezésre,
'mely öröktől létezett.

géskü% a sé sédőlkedré úladlokoS
.tetereq a gem ajda
,sepéq men rebme za arsádutnednim A
.ttel i'návíq arkos má

Sokoldalú érdeklődés és a szükség
adja meg a keretet.
A mindentudásra az ember nem képes,
ám sokra kíváncsi lett.

,ój wa' %el lessétrégem séremsigem A
.nav ah ,laggás!okégof s
,sédréq őtevpala _ no%ah tnim ,sádut A
.nalatléc mesahos "í s

A megismerés megértéssel lesz csak jó,
s fogékonysággal, ha van.
A tudás, mint haszon – alapvető kérdés,
s így sohasem céltalan.

nabávah molá .3711 ,tsepsiQ

Kispest, 2010. december 1.

lótáirtpoid a ggüf men sátálrét A

eterégí sátállovát A

:géssepéq a wnünneb da!!u°
;sátál ősleb őtmeretpéQ
,wéttet%evle rám wettőnlef A
.gássotájas lataif zE

A térlátás nem függ a dioptriától

A távollátás ígérete

Szunnyad bennünk a képesség:
Képteremtő belső látás;
A felnőttek már elvesztették,
Ez fiatal sajátosság.

,wnutagopat lemme% t!uheB
;wnüzekélme sé wnutál "Í
,wnuda tima ,őtehtré meN
.wnüme% tékdnim avku' ne%iH

Behunyt szemmel tapogatunk,
Így látunk és emlékezünk;
Nem érthető, amit adunk,
Hiszen csukva mindkét szemünk.

:irokkemre" !émlé za zE
,erre%"e sé tnednim intáL
,indaa%%iv lleq "ú nozjaR
.nednim anlov gevü ahtniM

Ez az élmény gyermekkori:
Látni mindent és egyszerre,
Rajzon úgy kell visszaadni,
Mintha üveg volna minden.

nebknüklel a nasotájaS
,weretőre wennöjertéL
,nete%évűm ,nomlá za lúT
.tezeke"i őtmeretdneR

Sajátosan a lelkünkben
Létrejönnek erőterek,
Túl az álmon, művészeten,
Rendteremtő igyekezet.

,%el ravazrűz :wilmoblef aH
;tú tezev men tá ne+emA
,%et er+eh +em? ,za crah a wa~
.tuj er!évré gnah%%ö za gíM?

Ha felbomlik: zűrzavar lesz,
Amelyen át nem vezet út;
Csak a harc az, 'mely helyre tesz,
'Míg az összhang érvényre jut.

le%%ő tlúmle ttel sonávli˘
,sátállovát ttotatuq A
Xle dstnöd ,mes "av ,ótahzíbgeM
.sádo' :tadut ózatu zA

Nyilvános lett elmúlt ősszel
A kutatott távollátás,
Megbízható, vagy sem, döntsd el!
Az utazó tudat: csodás.

,wétáj _ nednim tnim _ telé zA
;iahén "av őlé teheL
,wéját a %knif% "av őt%evtÚ
.iabét "av imotpi"E
lób%oáq a ab%omzoq A
;segév ,tú za ttozotálroQ
lóbtazotláv sóillim A
.zehgév a %iv +em? ,za "e wa~

nabávah telekiq .11233334555567 ,tsepsiQ

Az élet – mint minden – játék,
Lehet élő vagy néhai;
Útvesztő vagy szfinx a tájék,
Egyiptomi vagy thébai.
A kozmoszba a káoszból
Korlátozott az út, véges;
A milliós változatból
Csak egy az, 'mely visz a véghez.

Kispest, 1997. március 17.

-dóm isézetél gésnednim inátu sé ittala ,ittőle tél%%ö zA
-nelle sé ózotláv lüneletnü% wenémetü sé waná!ári, wanáj
-ema ,ajtú ttotíkrat leggésűní%kos ed segés"e lekketét
ékkörö ed ,lunaltazotláv sé lüde"e nav tto avdalah ne+
ttögöm woglod sólav a lunaltalozátahgem sé naólav
amlagof őtílezökgem \oaT\ "E-sŐ zA

ajtú te%émret A

te%émret a nájtú sé ,wörö sázotláv A
.tegele neltétlef %et wen!évröt a wenne

nabávah terégí .11233334555567 ,a'araregÉ

Az összlét előtti, alatti és utáni mindenség létezési módjának,
irányának és ütemének szüntelenül változó és ellentétekkel
egységes de sokszínűséggel tarkított útja, amelyen haladva
ott van egyedül és változatlanul, de örökké valóan és meghatázolatlanul a valós dolgok mögött
Az Ős-Egy (Tao) megközelítő fogalma

A természet útja

A változás örök, és útján a természet
ennek a törvénynek tesz feltétlen eleget.

Égeraracsa, 1997. május 25.

ősle za akigol a wenmelenétröt Ay
Ya!ámodutdéges bbasotnofgel sé
rotkiV i!ádaP

rét imlenétröt A

lette%émret a dzüq rebme zA
,tnire% wevret sé nese!éknö
argáliv pé% ,sete%émret A
.tniket tnékótíkalatá rám
,wizokatlit te%émret a mÁ
;asátah a bbo"an-bbesiq "í
wa' inrevehiq tsátízrot A
.ajdut _ nodóm sám sé sám _ nebrét

„A történelemnek a logika az első
és legfontosabb segédtudománya”
Padányi Viktor

A történelmi tér

Az ember küzd a természettel
önkényesen és tervek szerint,
A természetes, szép világra
már átalakítóként tekint.
Ám a természet tiltakozik,
így kisebb-nagyobb a hatása;
A torzítást kiheverni csak
térben – más és más módon – tudja.

,itedere za gem nojdaraM
;nöjlüse!évré !égi za "av
naltatahkal "av ótahkal sÉ
xnödlöf a neze nednim ne"el

Maradjon meg az eredeti,
vagy az igény érvényesüljön;
És lakható vagy lakhatatlan
legyen minden ezen a földön?

,wnügéssepékővkele' a őN
;wo!ávdalah inatrém a tnim
wa' !émelel a s !ámlálat A
.wos "av séveq tehel nebődi

Nő a cselekvőképességünk,
mint a mértani haladványok;
A találmány s a lelemény csak
időben lehet kevés vagy sok.

,!émzektevöq %el sádalah A
;gáslovát a tehző"el te+em?
,lügne" telüdnel űre%"an A
.gát a djam widorogu=e%%ö s

A haladás lesz következmény,
'melyet legyőzhet a távolság;
A nagyszerű lendület gyengül,
s összezsugorodik majd a tág.

nabávah őtevgam .711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2000. október 21.

,me%ih men "oh ,me%ih men aHy
,me%ih men ah ;me%ih "oh ,modut
Yme%ih men "oh ,modut ,me%ih "oh
+ehzöq ipanzöq

„Ha nem hiszem, hogy nem hiszem,
tudom, hogy hiszem; ha nem hiszem,
hogy hiszem, tudom, hogy nem hiszem”
köznapi közhely

né sé neZ A

.ne"eh-tne° a wölÜ
ne"el ?"oh ,mezedréQ
xneZ a sé gáliv a

A Zen és én

Ülök a Szent-hegyen.
Kérdezem, hogy' legyen
a világ és a Zen?

:neze modoklodnoG

Gondolkodom ezen:

,nezü tim armomá°

Számomra mit üzen,

xmeken sotnof a im

nabávah wele% .233334555567 ,a'araregÉ

mi a fontos nekem?

Égeraracsa, 1995. április 10.

a nav ttü"e nebépékní% meletré zA
ittelef tadut a sé sotadut a ,nalattadut

Az értelem színképében együtt van a
tudattalan, a tudatos és a tudat feletti

woti! tótjA

werev tadih ,werev tadiH

Ajtót nyitok

Hidat verek, hidat verek

.werebme Xó ,wetézöq tsom

most közétek, ó! emberek.

,tehel men za ,tehel men zA

Az nem lehet, az nem lehet,

.teret si né wajpaq en "oh

hogy ne kapjak én is teret.

,woráv ?"oha ,woráv ?"ohA

Ahogy' várok, ahogy' várok,

.worátah a wan+ofe%%ö
metelé za ,metelé zA

összefolynak a határok.
Az életem, az életem

.neletgév ,rét ógzomkörö

örökmozgó tér, végtelen.

widorogu= ,widorogu`

Zsugorodik, zsugorodik

.widotah a s ődi sé rét

tér és idő s a hatodik.

:%avar tú za ,%avar tú zA

Az út ravasz, az út ravasz:

.zana"u gér tnel sé tnef a

a fent és lent rég ugyanaz.

,wöröt tatu ,wöröt tatU

Utat török, utat török,

.wörö nelej a s ődi za

az idő s a jelen örök.

,tnem abtlúm a ,tnem abtlúm A
.tnelej traka inetré iq?
.tlúm a ga!a ,tlúm a ga!A

A múltba ment, a múltba ment,
'ki érteni akart jelent.
Anyag a múlt, anyag a múlt.

.tlú! ebővöj lattalodnog

gondolattal jövőbe nyúlt.

tadut sagam ,tadut sagaM

Magas tudat, magas tudat

.tatu tatum ne!ekévet

tevékenyen mutat utat.

,woti! tótja ,woti! tótjA

Ajtót nyitok, ajtót nyitok,

.wotit %el men %ér imele

elemi rész nem lesz titok.

:!évevöj a ,!évevöj A

A jövevény, a jövevény:

.!éF ttotlit a s meletrÉ za

az Értelem s a tiltott Fény.

nabávah getegref .111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1998. január 25.

,wan"an et %e%tet tto , sutriv segéslef ,Óy
Ywan"av i+ádaka wenővkele' a loH
ianoko~

sekétré wa' %el rokkA

„Ó, felséges virtus , ott tetszesz te nagynak,
Hol a cselekvőnek akadályi vagynak”
Csokonai

Akkor lesz csak értékes

si wenrebme sé wangáliv A
;nav ení% reze bböt atógér
,simah men ah ,tala!rá wos A
.naltatahtatumgem erre%"e

A világnak és embernek is
régóta több ezer színe van;
A sok árnyalat, ha nem hamis,
egyszerre megmutathatatlan.

lórladlo sám-sám temellej A
;ergév inatígálivgem lleq
lój tzöq sévkele' sé talodnoG
.ertél tehöj "í wa' +úsne"e

A jellemet más-más oldalról
kell megvilágítani végre;
Gondolat és cselekvés közt jól
egyensúly csak így jöhet létre.

nabávah a!adlöf .112711 ,tsepsiQ

Kispest, 2007. szeptember 17.

abkava% ah "oh ,weléf lóttAy
Y=árav a wil%ofetre% ,mötnö
dnomgi` savaH

„Attól félek, hogy ha szavakba
öntöm, szertefoszlik a varázs”
Havas Zsigmond

nabózatutÁ

díh telé zA
,gigév
nekerélliP
.wi%gu!
tzA xintetröT
,tehel
ebtétös wa~
.tezev
mettöröq ráB
,we%en
nebdnö' tdemreD
.we"em

nabávah ótnobgéj .112711 ,tsepsiQ

Átutazóban

Az élet híd
végig,
Pilléreken
nyugszik.
Törtetni? Azt
lehet,
Csak sötétbe
vezet.
Bár köröttem
neszek,
Dermedt csöndben
megyek.

Kispest, 2007. február 9.

ajdóm sönöt%ö sétígesnö zA
tláveb ,ató wevéderze ,rám

evlepala telé segés%ége zA

Az önsegítés ösztönös módja
már, ezredévek óta, bevált

Az egészséges élet alapelve

,ttotah erégéspé tset irebme zA
,iq wendőzejef nájpala wo%anaP
.inlezeq tekegésgeteb a lleq sÉ
.ttoda "í egés"e melle% _ welél _ tseT

Az emberi test épségére hatott,
Panaszok alapján fejeződnek ki,
És kell a betegségeket kezelni.
Test – lélek – szellem egysége így adott.

:ttőle iknednim tlov sogáliv gidniM
,aindula %el ój wentset tdaráflE
.aigrene gnetlút ah ,lleq ingozom S
.wőzem !okétah wendekeröt errE

Mindig világos volt mindenki előtt:
Elfáradt testnek jó lesz aludnia,
S mozogni kell, ha túlteng energia.
Erre törekednek hatékony mezők.

"oha ,arknumá% wáigrene za "Í
,evtí%égeiq "av nesetétnellE
.wővete%%ö za ,nabsátah arsám"E

Így az energiák számunkra, ahogy
Ellentétesen vagy kiegészítve,
Egymásra hatásban, az összetevők.

topallá naltazo+úsne"eiq A
,esévkeröt%%ö ólav ar+úsne"E
.wőretelé za :nabságzom ódnallÁ

nabávah getegref .1233334555567 ,tsepsiQ

A kiegyensúlyozatlan állapot
Egyensúlyra való össztörekvése,
Állandó mozgásban: az életerők.

Kispest, 1996. január 19.

,mettelü% nabkorub dlöZy
,mettel "an nátza rokiM?
,ttelsefiq worub dlöz A
Ytteseiq ifrú za sÉ
akódnom ipén

„Zöld burokban születtem,
'Mikor aztán nagy lettem,
A zöld burok kifeslett,
És az úrfi kiesett ”
népi mondóka

óid tteré zA
(lőbéröq natsádoklodnog a)

Az érett dió

(a gondolkodástan köréből)

,ejeslüq nav wenőslüq aH

Ha külsőnek van külseje,

.elev %el si ősleb neb"e

egyben belső is lesz vele.

,ősleb a za őslüq "ohtniM

Minthogy külső az a belső,

. ősneb a ejesleb wen+em?

'melynek belseje a benső .

nabávah telekiq .1111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1999. március 8.

taraka sé melezré ,talodnog A
ttala pan a egés"e telé iklel

A gondolat, érzelem és akarat
lelki élet egysége a nap alatt

tlulo!oB

xgési+éme% a tehel iM
.esédréq am a ze
wentezevre% iakiziF
,e%ér inatkelél
artadutnö melle% a "aV
xeséderbé ólav

nabávah getegref .111711 ,tsepsiQ

Bonyolult

Mi lehet a személyiség?
ez a ma kérdése.
Fizikai szervezetnek
lélektani része,
Vagy a szellem öntudatra
való ébredése?

Kispest, 2003. január 1.

notú sete%émret a wi"e zA .nav gésse'löb eléftéQy
.gem zoh atalat%apattelé wevé ólúm a te+ema ,ttezre%
lavóicátidem ,lassádoklodnog a wisám A
Yizagi za za ,lusoráp őtteq a aH .ttotagola'őle
a/a trélleG

x gésse'löB

,őtref irokújfi ,sálu"ál irokggA
.őnlef rebme za gím? ,tehréle nednim woS
,ekere" rebme za ajdut ,jef a sotnoF
.ekereq "én a dnim iq 'nin elüklén treM
,iknednim isereq témletré telé zA
.it%ev témletré trem ,inedzeq lleq nároQ

nabávah ré!eq jú .112711 ,tsepsiQ

„Kétféle bölcsesség van. Az egyik a természetes úton
szerzett, amelyet a múló évek élettapasztalata hoz meg.
A másik a gondolkodással, meditációval előcsalogatott.
Ha a kettő párosul, az az igazi”
Gellért atya

Bölcsesség ?

Aggkori lágyulás, ifjúkori fertő,
Sok minden elérhet, 'míg az ember felnő.
Fontos a fej, tudja az ember gyereke,
Mert nélküle nincs ki mind a négy kereke.
Az élet értelmét keresi mindenki,
Korán kell kezdeni, mert értelmét veszti.

Kispest, 2007. augusztus 25.

,tetih űh a le majdnom "oHy
,nabravaz őlel men tó% ,le majdnom "oh
,tetelé za le majdnom "oh
Yxnaltatahdnomle ima ,le majdnom "oh
ő=eD irut%ereQ

négév a wa~

ergév wessehel ddaH
Xe%évűm ó% őlé za
,nav mólavinadnoM
.nabó"ofiq mognah má
:igér a !égi zA
.intokla tnaltalmor wa'
teköső inzédI
.tehel nepé% ,nát%it wa'
,inatíka% laváM
.izagi ó%esem a
,tepég a in"ahttO
.teréq te%émret a trem
,ségremceq telé zA
.séveq ttel sétrégem a
,gá segelselef woS
.gáslunat nav négév wa'

nabávah te%é!e .1112711 ,!ététaduB

„Hogy mondjam el a hű hitet,
hogy mondjam el, szót nem lelő zavarban,
hogy mondjam el az életet,
hogy mondjam el, ami elmondhatatlan?”
Keresztury Dezső

Csak a végén

Hadd lehessek végre
az élő szó művésze!
Mondanivalóm van,
ám hangom kifogyóban.
Az igény a régi:
csak romlatlant alkotni.
Idézni ősöket
csak tisztán, szépen lehet.
Mával szakítani,
a meseszó igazi.
Otthagyni a gépet,
mert a természet kéret.
Az élet kecmergés,
a megértés lett kevés.
Sok felesleges ág,
csak végén van tanulság.

Budatétény, 2008. november 26.

„A jelen az időn kívül áll”
Tatár Anikó

Yllá lüvíq nődi za nelej Ay
ókinA rátaT

wnüzetél nebnelej wa~
(eksőlev)

.neltetehel men ingofleF

Csak jelenben létezünk

(velőske)

Felfogni nem lehetetlen.

:!éf "í lütev ar+ámoh A

A homályra vetül így fény:

.nebnelej wa' telé ne'nin

nincsen élet csak jelenben.

xlezze im sé lukala ?"oH

Hogy' alakul és mi ezzel?

:!ét ima ,tza le wujdagoF

Fogadjuk el azt, ami tény:

Xlleq nabtsom a indekele'

cselekedni a mostban kell!

nabávah netsipan .1711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2001. június 27.

,tehtezev "e wa' nebtétöS
tetere% a "e za za sé

Sötétben csak egy vezethet,
és az az egy a szeretet

nég-omoh eccE
(rebme segésretsem a)

,rebme wos tláv énnetsI
;ine= a wnüttözöq ő
tételé ttetré men geM
.itehlé naso!ágam
nabága!a wnütelÉ
;sázotláv a ebgév "em
,erre%"e "ava nassaL
.sám a :e!émzektevöq s
molatah őtmeret A
,!ámodut sokéta"of
evt%evle tőtehel A
.nátu bábiléd dala%
epere% őre ikleL
,nöknüdlöf láglo% te"e
nebigér tláveb a "oH
.nöjlüdnergem wnumlazib
:widődzeq arjú nedniM
, ?őj wisám erní% wi"e
si tém%e s tokédná% %%oR
.ődi za djam röte%%ö

nabávíh wele% .2711 ,a'araregÉ

tazára"aM
Yrebme za emiy _ omoh ecce
sutáliP
takogásnodjalut ődőlkörö
_
wenég
wámó%omorq ózodroh

Ecce homo-gén
(a mesterséges ember)

Istenné vált sok ember,
ő közöttünk a zseni;
Meg nem értett életét
magányosan élheti.
Életünk anyagában
megy végbe a változás;
Lassan avagy egyszerre,
s következménye: a más.
A teremtő hatalom
fogyatékos tudomány,
A lehetőt elvesztve
szalad délibáb után.
Lelki erő szerepe
egyet szolgál földünkön,
Hogy a bevált régiben
bizalmunk megrendüljön.
Minden újra kezdődik:
egyik színre másik jő' ,
Rossz szándékot s eszmét is
összetör majd az idő.

Égeraracsa, 2005. április 14.

Magyarázat
ecce homo – „ime az ember”
Pilátus
gének
– öröklődő tulajdonságokat
hordozó kromoszómák

Az intelligencia örökölhető
képesség: a jó és a rossz
közti különbség felismerése

őtehlökörö aicnegilletni zA
%%or a sé ój a :géssepéq
eséremsilef gésbnölüq itzöq

X stígáliv tte+eh ségÉ

navgem nednim nebrebme zA
;nabtalodnog - naso+ámoH
,wizötlö men abámrof wa~
.gigévdnim ze ráv er%égnáL
rám am melle% irebme zA
;rát takoktit ,sereq ,tatuQ
,gem isereq temletré zA
.ge!él a %el éssétrégeM

Égés helyett világíts !

Az emberben minden megvan
Homályosan – gondolatban;
Csak formába nem öltözik,
Lángészre vár ez mindvégig.
Az emberi szellem ma már
Kutat, keres, titkokat tár;
Az értelmet keresi meg,
Megértéssé lesz a lényeg.

,gásnaltadut :nűb bbo"angeL
xtáh gáspanam wétré za loH
,wóillim a wanráv t%aláV
.wótahpa'eb gidnim wikA

Legnagyobb bűn: tudatlanság,
Hol az érték manapság hát?
Választ várnak a milliók,
Akik mindig becsaphatók.

,ttel talroka" lőbsévetleF
;tetelémle tláv !ámoduT
,zök%e tte+eh séle"ifgeM
.zönöt%ö men rám te%évűM

Feltevésből gyakorlat lett,
Tudomány vált elméletet;
Megfigyelés helyett eszköz,
Művészet már nem ösztönöz.

,ségé ússal wnütelé zA
;%é za nebzöq tlukalatÁ
:éntehetgem ,antahzotláV
XéXXéf menah ,ággnál tlí! meN

nabávah telekiq .1111233334555567 ,tsepsiQ

Az életünk lassú égés,
Átalakult közben az ész;
Változhatna, megtehetné:
Nem nyílt lánggá, hanem fénnyé!

Kispest, 1999. március 20.

Yere%kétáj wenie+édevne% rebme zAy
wirE rent%eQ

%agiv siq "E

„Az ember szenvedélyeinek játékszere”
Kästner Erik

Egy kis vigasz

sélötsüf a sé ráhoP
,ré takos nebtél a
őgevel a tnim ,lleq "Ú
.ré!eq talaf "e gem

Pohár és a füstölés
a létben sokat ér,
Úgy kell, mint a levegő
meg egy falat kenyér.

,gássovro :wujríbiq aH
;watrílef te+ema
,gásróq a %ivle :men aH
.wanlad a %el egév s

Ha kibírjuk: orvosság,
amelyet felírtak;
Ha nem: elvisz a kórság,
s vége lesz a dalnak.

nabávah sádlá .112711 ,tsepsiQ

Kispest, 2007. július 29.

telé za tél iaigóloib A
nelle lálah a asádazál

A biológiai lét az élet
lázadása a halál ellen

x őlé "av nelettelÉ

,wózotláv wogálivga!a zA
;widoklaru akizif a ttO
giánatsom "í lőttedzeq A
.wosátah a wasogásadzaG

Élettelen vagy élő ?

Az anyagvilágok változók,
Ott a fizika uralkodik;
A kezdettől így mostanáig
Gazdaságosak a hatások.

,nelettelé gel!ét ga!a zA
xtekevle sözöq tehtevöq "aV
,tezevle +em? ,"áv őlü%ef A
.nelet!émer men "oh ,ajtatuM

Az anyag tényleg élettelen,
Vagy követhet közös elveket?
A feszülő vágy, 'mely elvezet,
Mutatja, hogy nem reménytelen.

:wo za sám rám nabnattelé zA
;naltaludzom im? ,za lahgem ttO
.mezevlé tsom tsukimzoq a eD

Az élettanban már más az ok:
Ott meghal az, 'mi mozdulatlan;
De a kozmikust most élvezem.

,wo"av magamnö _ rebme za _ nÉ
;nabroq neletletih "e welé S
Xmetelé za djam lujúgem eD

Én – az ember – önmagam vagyok,
S élek egy hiteltelen korban;
De megújul majd az életem!

nabávah a!adlöf .711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2000. szeptember 15.

etelezpéq őtlöq izagi nedniMy
Ytágáliv sotájas agam a itmeretgem
llecraM wedeneB

őre őtínevelE

„Minden igazi költő képzelete
megteremti a maga sajátos világát”
Benedek Marcell

Elevenítő erő

,tajú e-da ,si tsám e-dA

Ad-e mást is, ad-e újat,

xtelezpéq a e-tmeret sé

és teremt-e a képzelet?

, ?dnim ővélgem ,tehtmeret meN
.welezpéq tajú wülev wa'

nabávah ré!eq jú .1711 ,a'araregÉ

Nem teremthet, meglévő mind' ,
csak velük újat képzelek.

Égeraracsa, 2001. augusztus 7.

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

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

x naltatahlodnoglE

,wörö tedzeq A
.'niq armomá%

Elgondolhatatlan ?

A kezdet örök,
számomra kincs.

,wetehel za "Í

Így az lehetek,

.'nin rám ika

aki már nincs.

nabávah molá .111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1998. december 6.

eteremsi wenie!évröt te%émret a sika~y
Yélef ajléc tegésirebme za itehtezev
welE ia!ti°

mat"ahlE

,telé za ttel sutniribaL
:ttala ze né wetré tim "oh s
mat"ahle trem ,weléf "oh ,tzA
.talanof éndairA za

nabávah molá .11233334555567 ,luZ

„Csakis a természet törvényeinek ismerete
vezetheti az emberiséget célja felé”
Szitnyai Elek

Elhagytam

Labirintus lett az élet,
s hogy mit értek én ez alatt:
Azt, hogy félek, mert elhagytam
az Ariadné fonalat.

Suhl, 1997. december 9.

Xinzágiel tehel men tete%émret A

x ttet a őtehlétílE

xtrebme za tza wájvíh na"oH
nebételé %ége ikA
.nelle ienöt%ö ttödzüQ
.trem men inló% nebzöq ,ttödzüQ

A természetet nem lehet leigázni!

Elítélhető a tett ?

Hogyan hívják azt az embert?
Aki egész életében
Küzdött ösztönei ellen.
Küzdött, közben szólni nem mert.

.nat'lökre za segésretseM
,ze+etémgem teklel-tetseT
,zeré tima ,welél a aH
.nabágamnö ajmo!le wa~

Mesterséges az erkölcstan.
Testet-lelket megmételyez,
Ha a lélek, amit érez,
Csak elnyomja önmagában.

,trevehle loh? ,ebkelél A
,tágam ne+ém ilek%éfeB
.nav !ávsop si nebtset a "Í

A lélekbe, 'hol elhevert,
Befészkeli mélyen magát,
Így a testben is posvány van.

Xdreveq en takamlagof A
,dáv a wizgnah _ Yővet%onoGy
.nabájólav geteb wa' eD

nabávah ré!eq jú .1111233334555567 ,a'araregÉ

A fogalmakat ne keverd!
„Gonosztevő” – hangzik a vád,
De csak beteg valójában.

Égeraracsa, 1999. augusztus 24.

ttetmeret togáliv sönölüQ
telezpéq ótokla za gidde

Különös világot teremtett
eddig az alkotó képzelet

sáraka inlÉ

Élni akarás

,neletgév ődi zA

Az idő végtelen,

.segév rebme za

az ember véges.

si négév etlé géM
.sehé arsádut

nabávah ré!eq jú .111711 ,a'araregÉ

Még élte végén is
tudásra éhes.

Égeraracsa, 2003. augusztus 19.

le wilesiv nebbezehen narka" werebme zAy
Ytogásnalatgászagi za tnim ,togászagi za
č/isuN .B

inlesivlE

.wüjlé tsom téjedi wotanallip A
,wnudótalkaz not+of ,wnunahor not+oF
,wnutaraka daba% _ "of wa' er"e _ "oF
.wüjtré mes taknugam rám nák'assal sÉ
,lüröq %ev géstétös sé ravazrűz gém tsoM
;ólav nasogáslút wnütelé za treM
:ótahnednim %el men rebme za levim S
.lükenem abmolá lőle sádlogeM
wüjékéb iklel a tíges wankakoS
,gnál a gé wünneb trem ,intál neppéksáM
.lüvőbiq wnusádut léné!éf wen+eM?
,wüjréle djam névér wnusátál ősleB
,tnáb ah ,wüjlesivle tetelé za "oH
.lü%őgem jah a gím? ,tú za ú%%oh treM

nabávah wele% .11233334555567 ,a'araregÉ

„Az emberek gyakran nehezebben viselik el
az igazságot, mint az igazságtalanságot”
B. Nusič

Elviselni

A pillanatok idejét most éljük.
Folyton rohanunk, folyton zaklatódunk,
Fogy – egyre csak fogy – szabad akaratunk,
És lassacskán már magunkat sem értjük.
Most még zűrzavar és sötétség vesz körül,
Mert az életünk túlságosan való;
S mivel az ember nem lesz mindenható:
Megoldás elől álomba menekül.
Sokaknak segít a lelki békéjük
Másképpen látni, mert bennük ég a láng,
'Melynek fényénél tudásunk kibővül.
Belső látásunk révén majd elérjük,
Hogy az életet elviseljük, ha bánt,
Mert hosszú az út, 'míg a haj megőszül.

Égeraracsa, 1997. április 28.

:nav rebme eléftéQy
,tjah ton%ah wi"e za
Ytetdökrö!ö" wisám
anidE rebreF

„Kétféle ember van:
az egyik hasznot hajt,
másik gyönyörködtet”
Ferber Edina

sekétré nesekedrÉ

,dnalaq űrö!ö" telé zA
.erre%"e si wüzzén s wu%%táJ
sekétré +ema ,segéspé°
,enneb %ev t%ér ika ,wannA
,gem %lé tebböt ,%tál trebme bböT
.ze ardomá% tahtjú! tebböT
"áv etni%ő ,sédőző”geM
.%et ággodlob evlé lettiH
,inllánelle űre%léc meN
.mes timmes "í inzevretle S
lunalatdnog ,lemme% t!uheB
.ne"iv sros a "oh ,lleq in"aH
xneltemelleq "av semelleQ
.géle !émlé nav ardomá°
…%el im ,nav im ,tlov im ,"edniM
Xwéjnétrötgem imráb "oh ,őF

nabávah molá .23711 ,tsepsiQ

Érdekesen értékes

Az élet gyönyörű kaland,
Játsszuk s nézzük is egyszerre.
Szépséges, amely értékes
Annak, aki részt vesz benne,
Több embert látsz, többet élsz meg,
Többet nyújthat számodra ez.
Meggyőződés, őszinte vágy
Hittel élve boldoggá tesz.
Nem célszerű ellenállni,
S eltervezni így semmit sem.
Behunyt szemmel, gondtalanul
Hagyni kell, hogy a sors vigyen.
Kellemes vagy kellemetlen?
Számodra van élmény elég.
Mindegy, mi volt, mi van, mi lesz…
Fő, hogy bármi megtörténjék!

Kispest, 2015. december 18.

,aráhalav ,re%"e wa' djaM
aráka%jé za darrivár
arágus!éf tadakrip a

Majd csak egyszer, valahára,
rávirrad az éjszakára
a pirkadat fénysugára

x indő%ev elev semedrÉ

tehel men intal%olE
;tá+ámoh gásnaltadut a
,%evlüröq ima ,nozA
xtá tál iq ,wüzzén nú"ráb ah

nabávah netsipan .111711 ,tsepsiQ

Érdemes vele vesződni ?

Eloszlatni nem lehet
a tudatlanság homályát;
Azon, ami körülvesz,
ha bárgyún nézzük, ki lát át?

Kispest, 2003. június 29.

Yagásólav panloh a amlá am Ay
oinotnA ?led trahrebE

tegév ré men zE

„A ma álma a holnap valósága”
Eberhardt del’ Antonio

Ez nem ér véget

,ússal ajtú ődi zA
,agi' a tnim ,wi%ám
tólavékkörö za "í
.azzodroh nialláv

Az idő útja lassú,
mászik, mint a csiga,
így az örökkévalót
vállain hordozza.

:widokrapi evtévlE
,gobor evpél to"an
,wantlalgofle ne+i za
.wo"av né ne+ima

Elvétve iparkodik:
nagyot lépve robog,
az ilyen elfoglaltnak,
amilyen én vagyok.

,wi%tál men nörkützív A
;sá terdem +ém a "oh
,sotnof a !émdere za
.sázotláv a ze sé

nabávah netsipan .112711 ,a'araregÉ

A víztükrön nem látszik,
hogy a mély medret ás;
az eredmény a fontos,
és ez a változás.

Égeraracsa, 2007. június 26.

rebme za itehremsigem togáliv Ay
Ylóbzáh a ennemiq "oh ,lükléna
ec-oaL

„A világot megismerheti az ember
anélkül, hogy kimenne a házból”
Lao-ce

x anlov zE

:emletré telé za s wnugásgodlob a noza"E
.evdektéq s _ Xneletnü% tnelteremsi inremsigeM

nabávah getegref .111711 ,tsepsiQ

Ez volna ?

Egyazon a boldogságunk s az élet értelme:
Megismerni ismeretlent szüntelen! – s kétkedve.

Kispest, 2003. január 15.

tezekélme za loha ,őt%evtú telé zA
a _ men gém t%ér ővél wnüttőle za
iremsi _ ő wa' rám tővél wnüttögöm

ólav ttedef men leF

Az élet útvesztő, ahol az emlékezet
az előttünk lévő részt még nem – a
mögöttünk lévőt már csak ő – ismeri

Fel nem fedett való

,wáfrí! a wanrís neblé% samladjáf A
.arám aka%jé za ttel úb trötö"geM
wosátah setezgév nabáró sójlaB
.avráz ebgevü ,nettetev ebregneT

A fájdalmas szélben sírnak a nyírfák,
Meggyötört bú lett az éjszaka mára.
Baljós órában végzetes hatások
Tengerbe vetetten, üvegbe zárva.

,tetelé za inlé :tenétröt sözöQ
.lleq inlalláv tsédevne% ,tömörö zA
,wo!ágam tlétí ergésnelteteheT
.levőre inrájeb tomlá "e zéheN

Közös történet: élni az életet,
Az örömöt, szenvedést vállalni kell.
Tehetetlenségre ítélt magányok,
Nehéz egy álmot bejárni erővel.

,rebme ak'órpa za űklel sáirÓ
.negedi men előt sátít%up a ráB
,levőretaraka tehző" melle% A
.neletgév a wi%tál wensegév rokka S

Óriás lelkű az aprócska ember,
Bár a pusztítás tőle nem idegen.
A szellem győzhet akaraterővel,
S akkor végesnek látszik a végtelen.

nabávah a!adlöf .23711 ,tsepsiQ

Kispest, 2015. szeptember 9.

tne% a ika ,notú "e lazza jráj eNy
Yajtídrof aráfért si toglod
sádnom 'löb

„Ne járj azzal egy úton, aki a
szent dolgot is tréfára fordítja”
bölcs mondás

sétevleF

Felvetés

trebme wos-wos a mezénlE

Elnézem a sok-sok embert

;nebsétmeret "an a nebbe

ebben a nagy teremtésben;

,attokla wenne+i ,sotziB
xepéq Ő za anlov ze sé

nabávah telekiq .111711 ,tsepsiQ

Biztos, ilyennek alkotta,
és ez volna az Ő képe?

Kispest, 2003. március 28.

A kezdet és a vég nehéznek tűnik,
de hogyan állunk a folytatással?

,winűt wenzéhen gév a sé tedzeq A
xlassátat+of a wnullá na"oh ed

sédréq sagoF
(eksőlev)

Fogas kérdés
(velőske)

.tenemiq sé nav tenemeB

Bemenet van és kimenet.

,letéviq a wa' golod téQ

Két dolog csak a kivétel,

.teki"e za wétlöröt loh?

'hol törölték az egyiket.

.lé men gáliV lettenemiQ
,leggév tékdnim ríb vre% sé péG
.lénnetsI za 'nin tenemeb

nabávah molá .111233334555567 ,tsepsiQ

Kimenettel Világ nem él.
Gép és szerv bír mindkét véggel,
bemenet nincs az Istennél.

Kispest, 1998. december 5.

,wi%kef nároq ,leq nároq iQy
Ywi%gerö men erégésnév
akódnom ipén

„Ki korán kel, korán fekszik,
vénségére nem öregszik”
népi mondóka

ódoklodnoG

Gondolkodó

,emleq a tnim ,tevö%"a zA

Az agyszövet, mint a kelme,

.enleq artú ,andut ah"oh

hogyha tudna, útra kelne.

emledevne% wenrebme woS

Sok embernek szenvedelme

.evlekedré nav loh "oh ,za

az, hogy hol van érdekelve.

,enrem ah sé ,éntehet aH

Ha tehetné, és ha merne,

.enlekené si neppéksám

másképpen is énekelne.

,enlet erbböt wanlataiF
.emlede%ev a roq ttoljah
:entehleven +em? ,gáslunaT
.emle név men emle gerö

nabávah molá .711 ,tsepsiQ

Fiatalnak többre telne,
hajlott kor a veszedelme.
Tanulság, 'mely nevelhetne:
öreg elme nem vén elme.

Kispest, 2000. december 17.

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

Hosszú betegségnek halál a vége,
és a hosszú egészségnek?

ak'irflálaH

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

Halálfricska

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

:látaf wa' "av _ !ara teheL

Lehet arany – vagy csak fatál:

.lánaq lluhiq lüzöq dezeq

kezed közül kihull kanál.

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

nabávah a!adlöf .1233334555567 ,a'araregÉ

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

Égeraracsa, 1996. szeptember 4.

,wnü"ü sözöq nav leppén sám aH
wnütehréle takos ttü"e "ú

Ha más néppel van közös ügyünk,
úgy együtt sokat elérhetünk

woda tognaH

sénétröt a nav nabga!a zA
,natlusodóm sé avllát+eh
:za wa%ődi ődőltémsI
.nabtama+of e we%ev t%ér

Hangot adok

Az anyagban van a történés
helytállva és módosultan,
Ismétlődő időszak az:
részt veszek e folyamatban.

,ój mes ?"ohes sávgu!eleb A
.őznö sé dav telé za trem
,zorátah "áv nebtese woS
.ő neltetehtígéleiq s

A belenyugvás sehogy' sem jó,
mert az élet vad és önző.
Sok esetben vágy határoz,
s kielégíthetetlen ő.

,indut tehel men tazagi zA
,tsám imráb tnim ,inlétá wa'
a"ál ejef rebme za treM
.tsáv+of-not+of ,eb őn nassal

Az igazat nem lehet tudni,
csak átélni, mint bármi mást,
Mert az ember feje lágya
lassan nő be, folyton-folyvást.

timráb ikráb e-tehlétílE
,tágamnönö evlü'eblút
ze+é%ef "av zo+ádakA
xtág bbötgel a nebtelé za
rebme za gem tré teseveq wa~
,i%evlüröq ima ,lóbba
,eb wa' ajtál nesekzéheN
.i%eterknöt nese+é%e% s

Elítélhet-e bárki bármit
túlbecsülve önönmagát,
Akadályoz vagy feszélyez
az életben a legtöbb gát?
Csak keveset ért meg az ember
abból, ami körülveszi,
Nehézkesen látja csak be,
s szeszélyesen tönkreteszi.

,sőre sé rotáb iknednim meN
.telölű" a llánebme% ah
:wátlátugem temedré zA
.tetereq da gásatub a

Nem mindenki bátor és erős,
ha szembenáll a gyűlölet.
Az érdemet megutálták:
a butaság ad keretet.

,senelledner a widek%ejreT
;nesevel a űrű"rí= tnim
,zoh tedner rám ővöj a mÁ
.negele ázzoh wnu"av ?%ih

Terjeszkedik a rendellenes,
mint zsírgyűrű a levesen;
Ám a jövő már rendet hoz,
hisz' vagyunk hozzá elegen.

nabávah wele% .11711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2002. április 12.

ajólálmá% a "an negi wenikA
za ,ejőzeven a i'iq no"an sé
tekétré "an lesivpéq

Akinek igen nagy a számlálója
és nagyon kicsi a nevezője, az
képvisel nagy értéket

zöhtröt a naólnosaH
(nátu óeL jot%loT eksőlev)

.tél irebme za wa' má%tröT
ajólálmá% izejefiQ
.tégéssepéq imletré za
.travaz tehtleq má% wisám A
:ajtatum tza ejőzeveN
.trat tim né"e za lórágam

nabávah őtevgam .11711 ,a'araregÉ

Hasonlóan a törthöz

(velőske Tolsztoj Leó után)

Törtszám csak az emberi lét.
Kifejezi számlálója
az értelmi képességét.
A másik szám kelthet zavart.
Nevezője azt mutatja:
magáról az egyén mit tart.

Égeraracsa, 2002. október 28.

A sötétből születik a fény

!éf a witelü% lőbtétös A

péktez+eH

,ajóhoq womlá za sé wemér"a zA
;eretní% wemér sé ejezem wa"áV
,e+édevne% seveh wotaraka zA
.aros ózó"íq walanov!rá za sÉ
,ótja za naromoq avráz wnüttőlE
;wnullágem evdőnűt gém nöbö%üq A
,wnugásúromo% a teknim résíklE
.órakat a atjar lepel etekeF
Xanlov si ój ed ,jeh :intállüt%ereQ
xtétös "av ságo"ar :ettögöm nav iM
.óram +em? ,!úgnö wa' wnugási'návíQ
:anló% ajáta' wosáiró ahtniM
,ténötröb a ajti! talodnog daba°
.óraka intál a zén ebneletgéV

nabávah terégí .1233334555567 ,a'araregÉ

Helyzetkép

Az agyrémek és az álmok kohója,
Vágyak mezeje és rémek színtere;
Az akaratok heves szenvedélye,
És az árnyvonalak kígyózó sora.
Előttünk zárva komoran az ajtó,
A küszöbön még tűnődve megállunk;
Elkísér minket a szomorúságunk,
Fekete lepel rajta a takaró.
Keresztüllátni: hej, de jó is volna!
Mi van mögötte: ragyogás vagy sötét?
Kíváncsiságunk csak öngúny, 'mely maró.
Mintha óriások csatája szólna:
Szabad gondolat nyitja a börtönét,
Végtelenbe néz a látni akaró.

Égeraracsa, 1996. május 14.

,naltaráv mes immeSy
Yrebme za ajráv ah
návtsI wedeneB

„Semmi sem váratlan,
ha várja az ember”
Benedek István

sédőgnet ólavabáiH

Hiábavaló tengődés

,naltaráv a régí tiM
xtráv a régí tim s
,naltaráv tehel ttet tráV
.tráq avzoko "í

Mit ígér a váratlan,
s mit ígér a várt?
Várt tett lehet váratlan,
így okozva kárt.

,naltaráv a %et tim mÁ
xtráv a djam %et tim s
,naltaráz upaq trát A
.tráz gem wisám a

Ám mit tesz a váratlan,
s mit tesz majd a várt?
A tárt kapu záratlan,
a másik meg zárt.

,naltaráv a wnár ráv loH
xtráv a wa' ráv loh s
naltatrá za "í %el zaG
.trás a névnekár

Hol vár ránk a váratlan,
s hol vár csak a várt?
Gaz lesz így az ártatlan
rákenvén a sárt.

nabávah ótnobgéj .23711 ,a!ábőQ

Kőbánya, 2015. február 20.

wázzoréllap wosádóla' Ay
Ytaknu"a za
+oráQ "aN

„A csalódások pallérozzák
az agyunkat”
Nagy Károly

gásólavabáiH

Hiábavalóság

tá netelé "e atzo!ámlunaT

Tanulmányozta egy életen át

.tágásnaltatahzo!ámlunat a

a tanulmányozhatatlanságát.

nabávah netsipan .711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2000. június 22.

telükrü% táka%jé zA
eb izejef sé gem izőle

Az éjszakát szürkület
előzi meg és fejezi be

dstrégem "oH

sédökűm settü"e lénketjesótál A
,lüde"e lóbkotnop wa' tepéq a ajda
,sétlö siq reze bböt a lénsézmíh a tniM
.lüse"e éppéq "an ,űrö!ö" lügév +em?
,wizetél ní% téq wa' arámá% weniq? ,naV
;réhef sé etekef a :galóráziq ze
,tíret tal/áf tétös "e erní% ibböt A
.rémel togáliv "e lenní% téq lügév sé
,atérq a tnékréttáh tatum ttögöm regneT
;óbraQ :even wen+em? ,né%"ó" a etekef
attokla lőbbe "oh ,tza wájdut neseveQ
.óbraG atérG dévs a ,galli'mlif a téven
,pé-tröt ,túr-pé% ,%%or-ój :gelev"e telé zA
;réhef sé etekef wa' tehel men tréze
,wépröt geliklel wiq? ,daka űní%téq ráB
.réfeleb ttünednim ekrü% tla!rá za ed
X?jdőlevűm ,ssál ,jlunat :jdut takos "oh ,zohhA
,tadagam s dogáliv detehtré rokka wa'
_ ttőle wenednim _ djam dolunatgem ah"oH
Xtakosám enneb sé tékrü% a inlet%it

nabávah telekiq .11233334555567 ,tsepsiQ

Hogy megértsd

A látósejteknél együttes működés
adja a képet csak pontokból egyedül,
Mint a hímzésnél a több ezer kis öltés,
'mely végül gyönyörű, nagy képpé egyesül.
Van, 'kinek számára csak két szín létezik,
ez kizárólag: a fekete és fehér;
A többi színre egy sötét fátylat terít,
és végül két színnel egy világot lemér.
Tenger mögött mutat háttérként a kréta,
fekete a gyógyszén, 'melynek neve: Carbo;
Kevesen tudják azt, hogy ebből alkotta
nevét a filmcsillag, a svéd Greta Garbo.
Az élet egyveleg: jó-rossz, szép-rút, tört-ép,
ezért nem lehet csak fekete és fehér;
Bár kétszínű akad, 'kik lelkileg törpék,
de az árnyalt szürke mindenütt belefér.
Ahhoz, hogy sokat tudj: tanulj, láss, művelődj′!
csak akkor értheted világod s magadat,
Hogyha megtanulod majd – mindenek előtt –
tisztelni a szürkét és benne másokat!

Kispest, 1997. március 11.

,tazagi za gem ddnom ,me%kit ,me%kiTy
Yxpan a ze sógo'ot "av %el sűred
aluger it%arap

zehtelé za wizotratázzoH

,ajótahdnomgem a netsiój a wa~

„Tikszem, tikszem, mondd meg az igazat,
derűs lesz vagy tocsogós ez a nap?”
paraszti regula

Hozzátartozik az élethez

Csak a jóisten a megmondhatója,

.séq a gáv ebnevele ahén "oh

hogy néha elevenbe vág a kés.

ajórájelev wentél !ekévet A

A tevékeny létnek velejárója

.sédevét sé sádóla' a %el "í

nabávah netsipan .111711 ,a'araregÉ

tazára"aM
%iznevra %illaganA _ me%kit iezem

így lesz a csalódás és tévedés.

Égeraracsa, 2003. június 5.

Magyarázat
mezei tikszem – Anagallis arvensis

Az időt az ember hozta létre,
de csak a lelke utazhat benne

,ertél atzoh rebme za tődi zA
enneb tahzatu eklel a wa' ed

ődi ózágnI

,le tnih togam dé%eb sádléP
.leq ertelé nabjalat óJ
,zoh terekö" ,tobmol ,őnleF
.zohtalodnog a wnutujle S
,ráv gigévdnim sé ,lé wnünneB
.rám wizgáriv ,wizóbmib djaM
,erőmret tláv avdózropeB
.erőtteq-"e zoh tö'lömü" S

Ingázó idő

Példás beszéd magot hint el,
Jó talajban életre kel.
Felnő, lombot, gyökeret hoz,
S eljutunk a gondolathoz.
Bennünk él, és mindvégig vár,
Majd bimbózik, virágzik már.
Beporzódva vált termőre,
S gyümölcsöt hoz egy-kettőre.

:ődi za za ,nav sédréq "E
xőnekköz "av sotama+oF
:erőle "em lakkosárgU
xebővöj tnim ,abtlúm "úppÉ

Egy kérdés van, az az idő:
Folyamatos vagy zökkenő?
Ugrásokkal megy előre:
Éppúgy múltba, mint jövőbe?

xwizagále "av ,trateb"E
.giám evle za tnekköhgeM
,amrof wa' "av ,űre%ga!A
xavlosám "av ,dalah leppéG

Egybetart, vagy elágazik?
Meghökkent az elve máig.
Anyagszerű, vagy csak forma,
Géppel halad, vagy másolva?

abknukotrib tehlüreq ?"oH
xanodjalut i!!emalaV
,ttelef ődi za wnütehzőˇ
xtehlepennü ika ,daram S

nabávah a!adlöf .123711 ,tsepsiQ

Hogy' kerülhet birtokunkba
Valamennyi tulajdona?
Győzhetünk az idő felett,
S marad, aki ünnepelhet?

Kispest, 2016. szeptember 7.

nabkugamnö "oha ,woglod Ay
Ywőtehremsi men gem ,wannav
leunámmI tnaQ

„A dolgok, ahogy önmagukban
vannak, meg nem ismerhetők”
Kant Immánuel

natteremsI
(talofác)

,asám wansám si imalaV
.arám wützöq gésbnölüq 'nin

Ismerettan
(cáfolat)

Valami is másnak mása,
nincs különbség köztük mára.

entehel men imalav ,sáM

Más, valami nem lehetne

,evzén arsám s arágamnö

önmagára s másra nézve,

ah"oh ,rokka zana"u men S
.anlov mes gem imalav a

nabávah a!adlöf .1111233334555567 ,a'araregÉ

S nem ugyanaz akkor, hogyha
a valami meg sem volna.

Égeraracsa, 1999. szeptember 22.

esos Xpé% :zagI za s zagi :pé° Ay
YXgésse'löb bböt 'nin ,tsám wotastíhá
sonáJ %tíQ

róq-neleJ

,sáduT a ajpala te%évűm suki%%alq A
,támrof a irötté% sukitnamor a
,ságnojaR a sé tiH a tehel ajpala treM
.tsálukalatá za "í evtmeretgem
,ergé za si bbávot wnénzén tréim ,wujdut meN
.dlöF a wnüttőle tte+eh léc ilovát
epék!ém%e ővöJ a %el ráglop a nojaV
xtröt erőle ika ,sevűmdlöf a "av
,jalat a tto%ú'iq lóla abál wőtlöq A
.ttet isőh :ségebel ttözöq wőhlef a s
,jalag ótlojet tnim ,gárivdav te%étlöq A
.ttetísemenno"a :ttel izáhgevü
,őn evtev ebrebmE ,ebte%émreT ,eb%É zA
.wetevle te+em? ,gaM a nagofgem ah
,ődi za ile!le ,lu!ozib wenégne" iQ?
.temetle takakos arop wantlúm a s
,gászagI za sé %É za rokka wéjdoklarU
xtte+eh ví° sé géspé° a ne"el im ed
,gászaG a wiljer tto nebgésűre%%é ráviS
Xtehel men indóla' nebgéspé° a ed

nabávah ótnobgéj .11233334555567 ,tsepsiQ

„A Szép: igaz s az Igaz: szép! sose
áhítsatok mást, nincs több bölcsesség!”
Keats János

Jelen-kór

A klasszikus művészet alapja a Tudás,
a romantikus széttöri a formát,
Mert alapja lehet a Hit és a Rajongás,
megteremtve így az átalakulást.
Nem tudjuk, miért néznénk tovább is az égre,
távoli cél helyett előttünk a Föld.
Vajon a polgár lesz a Jövő eszményképe
vagy a földműves, aki előre tört?
A költők lába alól kicsúszott a talaj,
s a felhők között lebegés: hősi tett.
A költészet vadvirág, mint tejoltó galaj,
üvegházi lett: agyonnemesített.
Az Észbe, Természetbe, Emberbe vetve nő,
ha megfogan a Mag, 'melyet elvetek.
'Ki gyengének bizonyul, elnyeli az idő,
s a múltnak pora sokakat eltemet.
Uralkodjék akkor az Ész és az Igazság,
de mi legyen a Szépség és Szív helyett?
Sivár ésszerűségben ott rejlik a Gazság,
de a Szépségben csalódni nem lehet!

Kispest, 1997. február 24.

,tnor nim "oh ,le dstnöD
Xtnob t!évröt géskü% ah

Döntsd el, hogy min ront,
ha szükség törvényt bont!

goJ

:"an arta%tál wa' +ema ,óláhkóp goj A
.dakannef i'iq a ,iröttá rágob "an

nabávah terégí .711 ,a'araregÉ

Jog

A jog pókháló, amely csak látszatra nagy:
nagy bogár áttöri, a kicsi fennakad.

Égeraracsa, 2000. május 12.

timalav re%"e ah ,atsul sédőljef Ay
Ydaram si gem lánna ,lálatiq
sojaL treploV

wonat iteleQ

_ nav ne+i _ lőtrebme ra"am 'löb A


.gnaj-nij a no"an llá lovát !ozib
,izré ,azzára"am men tekezE
.iléf :lé ttü"e lette%émret a

nabávah netsipan .1233334555567 ,a'araregÉ

„A fejlődés lusta, ha egyszer valamit
kitalál, annál meg is marad”
Wolpert Lajos

Keleti tanok

A bölcs magyar embertől – ilyen van –
bizony távol áll nagyon a jin-jang.
Ezeket nem magyarázza, érzi,
a természettel együtt él: féli.

Égeraracsa, 1996. június 18.



,ga% tehel ,talli teheL
tami% a tezev armo!

Lehet illat, lehet szag,
nyomra vezet a szimat

!áihgéssepéQ

Képességhiány

,arám !éf gém tlüred arkotit nednim meN
.al/áf ttő% meletjes a rakateb tim? ,naV
,topallá imlezré za tzöq webböt ne+I
.toga% imalav paq eki"ednim wezE

Nem minden titokra derült még fény mára,
Van, 'mit betakar a sejtelem szőtt fátyla.
Ilyen többek közt az érzelmi állapot,
Ezek mindegyike kap valami szagot.

,woga% tdaráf wannav sé avrogom wannaV
.wóznov gem lőr%érsám ,wótí%at lőr%ér"E
,ótrá sé se+é%ev ga% %%or nednim meN
.ótrá" tekevreseq a túromo% tleq "Í

Vannak mogorva és vannak fáradt szagok,
Egyrészről taszítók, másrészről meg vonzók.
Nem minden rossz szag veszélyes és ártó,
Így kelt szomorút a keserveket gyártó.

,atalli gásój a tehel sogástáraB
.agam gésgeteb a semlertö" na"ohA
:erlé% a őzmellej wélav"az őt%ejI
.evét lünelteréq gem zápét tegedI
,tísódut na"ohráb wnurro za avtnappi°
.timmes gem wnudut men lórkotalugnah A
,gadzag nebkemlezré wnutopallá gideP
.ga% a wnüken lórra widoklurá mesgéM

nabávah netsipan .111711 ,a'araregÉ

Barátságos lehet a jóság illata,
Ahogyan gyötrelmes a betegség maga.
Ijesztő zagyvalék jellemző a szélre:
Ideget tépáz meg kéretlenül téve.
Szippantva az orrunk bárhogyan tudósít,
A hangulatokról nem tudunk meg semmit.
Pedig állapotunk érzelmekben gazdag,
Mégsem árulkodik arról nekünk a szag.

Égeraracsa, 2003. június 19.

YXerekö" %é za melle°y
návtsI aktosiB

„Szellem az ész gyökere!”
Bisothka István

X trebme za mesereQ

lassádaado er"e moláglo°
.tetelé sení% a nedíle%
,"émle ttőleim _ :tló% roktlúm ój A
Xtte+eh dagam trebme "e stíllá
,mesereq ah ,wolálat "ú trebmE
.telé za s wnürekö" a sözöq
,inlálatgem meken stíges ,marU _
Xde!émtmeret et a si ő trem

nabávah sádlá .1711 ,a'araregÉ

Keresem az embert !

Szolgálom egyre odaadással
szelíden a színes életet.
A jó múltkor szólt: – mielőtt elmégy,
állíts egy embert magad helyett!
Embert úgy találok, ha keresem,
közös a gyökerünk s az élet.
– Uram, segíts nekem megtalálni,
mert ő is a te teremtményed!

Égeraracsa, 2001. július 12.

tígáliv tröq wű% ajá+káf sádut Ay
géstétös ettögöm ,dalah tnima ,eb
Ytnigem damát
floduR cartS

ttözöq gásólavékkörö téQ

talnosah a wo"aV
,magam"e né
gásólav izagi zA
.nav mettögöm
telé ódnalum A
nápu' cralá
wanláb ignasraf "E
.nájáka%jé

„A tudás fáklyája szűk kört világít
be, amint halad, mögötte sötétség
támad megint”
Stratz Rudolf

Két örökkévalóság között

Vagyok a hasonlat
én egymagam,
Az igazi valóság
mögöttem van.
A mulandó élet
álarc csupán
Egy farsangi bálnak
éjszakáján.

iepéq metelÉ
,wesézörküt
,mezénle ?"oha ,mÁ
.wepé% no"an

Életem képei
tükrözések,
Ám, ahogy' elnézem,
nagyon szépek.

totarakaső dA
,%é lőbtezpéq
meletré bbe+ém a S
.%év ebdöq gém

Ad ősakaratot
képzetből ész,
S a mélyebb értelem
még ködbe vész.

ékkörö-nökkörÖ
ilü% tágam
naltatahgofgem A
.immeS a :"áv

nabávah őtevgam .112711 ,a'araregÉ

Örökkön-örökké
magát szüli
A megfoghatatlan
vágy: a Semmi.

Égeraracsa, 2007. október 24.

es nimmes "oh ,zohhA
Xlleq indut ,lázzokládo'

Ahhoz, hogy semmin se
csodálkozzál, tudni kell!

sádagat sőtteQ

Kettős tagadás

,sogaló%tál gidnim gésserü zA
.nabágam nab"rát a ,ólavinduT
,nabsádut tlunat a enneb 'nin zE
.wotalodnog a :witehlekézrÉ

Az üresség mindig látszólagos,
Tudnivaló, a tárgyban magában.
Ez nincs benne a tanult tudásban,
Érzékelhetik: a gondolatok.

,agáliviklel rávis rebme zA
,gássogali"rát úga%%énep A
:wássomiq "ohráb ,wetenemtá zA
.nab"rát a lüzgör tenezü nedniM

Az ember sivár lelkivilága,
A penészszagú tárgyilagosság,
Az átmenetek, bárhogy kimossák:
Minden üzenet rögzül a tárgyban.

xlóbtlúm a imráb nebrebme za naV
,tsélehret a ajríb welél a wa~
.ajábórpőre welél a tset a S

Van az emberben bármi a múltból?
Csak a lélek bírja a terhelést,
S a test a lélek erőpróbája.

loha ,tto nebtétnelle lekkebböT
tsézejefikső immes ne'nin A
.ajlán%ah lój no"an pén ra"am A

Többekkel ellentétben ott, ahol
A nincsen semmi őskifejezést
A magyar nép nagyon jól használja.

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

Égeraracsa, 1995. november 3.

,menetsI ój ,menetsI nÉy
,meme% a rám widóku'eL
,má/A ,avti! deit a eD
.már djam zá"iv ,mo%la gímA
ermielü% sevdeq zzá"iV
Xermerévtset siq né za geM
,leklef arjú pan a ah"oH
.legger tsám"e wussahlokó~
ami itse
YnemÁ

„Én Istenem, jó Istenem,
Lecsukódik már a szemem,
De a tied nyitva, Atyám,
Amíg alszom, vigyáz majd rám.
Vigyázz kedves szüleimre
Meg az én kis testvéremre!
Hogyha a nap újra felkel,
Csókolhassuk egymást reggel.
Ámen”
esti ima

,metderbélef ,menetsI óJy
,mettelefné létdökrő eT
,láttotratgem "oh ,mönö%öQ
.láttot%arriv mettelef "oH
,leddezeq tne% si am gem jvÓ
,le jdegne en lőbdezeq tne°
,%tere% tika ,dnim ado ddeV
Xtemeséréq gem dsagllah ,Ó
ami ilegger
YnemÁ

„Jó Istenem, felébredtem,
Te őrködtél énfelettem,
Köszönöm, hogy megtartottál,
Hogy felettem virrasztottál.
Óvj meg ma is szent kezeddel,
Szent kezedből ne engedj el,
Vedd oda mind, akit szeretsz,
Ó, hallgasd meg kérésemet!
Ámen”
reggeli ima

gem wizrő neseveQ

,nabrokkemre" tih a réheF
.rop ekrü% ajnoveb djam
,nanno-nenni lé% a tahjúF
.roknednim %el tazodlá
:előleb őn gáriv tétöS
.tétös natludnárbáiq
,előt inrávle tehel tiM
xtév nednim enelle ah

nabávah sádlá .111711 ,a'araregÉ

Kevesen őrzik meg

Fehér a hit gyermekkorban,
majd bevonja szürke por.
Fújhat a szél innen-onnan,
áldozat lesz mindenkor.
Sötét virág nő belőle:
kiábrándultan sötét.
Mit lehet elvárni tőle,
ha ellene minden vét?

Égeraracsa, 2003. július 2.

Előfordul, hogy aki magába
roskad: melléesik

abágam ika "oh ,ludrofőlE
wiseéllem :daksor

wájdut neseveQ

Kevesen tudják

gésseteléköt a :wájdut neseveQ

Kevesen tudják: a tökéletesség

.tége!él agamnö itjer abágam

magába rejti önmaga lényegét.

nabávah getegref .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. január 26.

ze _ gássotnop sé gásasroˇy
Yegésgeteb wnudazá% im a
rogI jik%tavoho%oR

X inetíred lleq iQ
(lőbéröq te%é'löb a)

„Gyorsaság és pontosság – ez
a mi századunk betegsége”
Roszohovatszkij Igor

Ki kell deríteni !

(a bölcsészet köréből)

,nav ajléc wensézetél A
.emletré telé za +emA
evlü%éklef gém wnu"av meN
.nabsázoktanov a nebbE

A létezésnek célja van,
Amely az élet értelme.
Nem vagyunk még felkészülve
Ebben a vonatkozásban.

géssönöt%ö %el s nav gidniM
,nabá%aka% sédőljef A
,nav sádoklodnog ah mÁ
.wéjdőzedner "oh ,péla%%iV

Mindig van s lesz ösztönösség
A fejlődés szakaszában,
Ám ha gondolkodás van,
Visszalép, hogy rendeződjék.

:nabtadut a sédekletéQ
watág tálroq-gésőteheL
.gém wesétetzektevöq "aV

Kételkedés a tudatban:
Lehetőség-korlát gátak
Vagy következtetések még.

xnabbasro" tahlusólavgeM
,wan+of wocrah gidnim trézE
.gér si nelle gásatub a S

Megvalósulhat gyorsabban?
Ezért mindig harcok folynak,
S a butaság ellen is rég.

nabávah molá .111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2003. december 21.

,zonátu sé zedeflef géstehet Ay
Ylálatlef sé tmeret %égnál a
rázéC ózorbmoL

x inadnomgem ajdut iQ

„A tehetség felfedez és utánoz,
a lángész teremt és feltalál"
Lombroso Cézár

Ki tudja megmondani ?

,nav !ávrávi% negé za ,nneF
.ideftá tsám"e ní% wos a
nabálil wéq widődzeq loH
;iení% wendőzgév loh sé
xinadnomgem ajdut iQ

Fenn, az égen szivárvány van,
a sok szín egymást átfedi.
Hol kezdődik kék lilában
és hol végződnek színei;
Ki tudja megmondani?

,!ágam a za "oh ,sotzib meN
.ikalav nav lüde"e ah
!ágav a táh widőzgév loH
;icirts a widődzeq loh sé
xinadnomgem ajdut iQ

Nem biztos, hogy az a magány,
ha egyedül van valaki.
Hol végződik hát a vagány
és hol kezdődik a strici;
Ki tudja megmondani?

,lüröq atérq a nav abiH
.irebme im :wujdut men trem
tlürő za le widődzeq loH
;ine= a widőzgév loh sé
xinadnomgem ajdut iQ

Hiba van a kréta körül,
mert nem tudjuk: mi emberi.
Hol kezdődik el az őrült
és hol végződik a zseni;
Ki tudja megmondani?

,nálaf tadut a rátah naV
.imalav tláv evpéltá loh?
xnálat lá%jah "av dóklanoV
,inallah tza tehel na"oH
xinadnomgem ajdut iq

Van határ a tudat falán,
'hol átlépve vált valami.
Vonalkód vagy hajszál talán?
Hogyan lehet azt hallani,
ki tudja megmondani?

nabávah a!adlöf .11233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1997. szeptember 19.

rev"ef a "oh ,"ú rám tloV
le tlüs élefa%%iv si

Volt már úgy, hogy a fegyver
is visszafelé sült el

djam lürediQ

gésneltemletré za nabknumladasráT
.tév námrof"e meletré za sé
ibbótu za wa' men "oh ,segésteheL
xtémletré za le ettetí%ev

nabávah terégí .11711 ,a'araregÉ

Kiderül majd

Társadalmunkban az értelmetlenség
és az értelem egyformán vét.
Lehetséges, hogy nem csak az utóbbi
veszítette el az értelmét?

Égeraracsa, 2002. május 5.

,wolálah * wesételü°
wodnáraz wa' tti deklel

séremsigem a neltetehtíremiQ

aigrene tdejretiq A
,tereT a gem azzorátah
:wipoq ga!A nebrét e sÉ
.delel tődI za nabsálmor
weléL a őtehlekézrÉ
,wnülé loha ,nabgáliv e
,etél winű% arknumá% wa~
.wnügév ah ,bbávot lé nebréT
,lukalatá :ga!A imA
;éővöj "av étlúm ne"el
molagoF imelle° a wa~
.ékkörö nebődi tehlé

nabávah ótnobgéj .2711 ,tsepsiQ

Születések — halálok,
lelked itt csak zarándok

Kimeríthetetlen a megismerés

A kiterjedt energia
határozza meg a Teret,
És e térben Anyag kopik:
romlásban az Időt leled.
Érzékelhető a Lélek
e világban, ahol élünk,
Csak számunkra szűnik léte,
Térben él tovább, ha végünk.
Ami Anyag: átalakul,
legyen múlté vagy jövőé;
Csak a Szellemi Fogalom
élhet időben örökké.

Kispest, 2005. február 20.

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.

Azt sem tudom, bű-e vagy bá

áb "av e-űb ,modut mes tzA

wesédejretiQ

,meteveniq t!él úkís"e zA
;motahtál né ed ,tál men
_ tá nődi sé nerét _ ajdut iQ
xnojav teven iq matjar

nabávah molá .111233334555567 ,tsepsiQ

Kiterjedések

Az egysíkú lényt kinevetem,
nem lát, de én láthatom;
Ki tudja – téren és időn át –
rajtam ki nevet vajon?

Kispest, 1998. december 22.

,indala% %éq nátu wa!rá iQy
tréima ,ráj lu%%or gidnim
Yindaram né+eh a ttodut men
+oráQ reldóB

…wnülőleb rötiQ

,telé za ze sédréq apu~
.argub-argu neltűre%%É
wangolod őzetél nedniM
.a+ús a %el séremsigeM
nebneletgév a nesegéV
.lef zomlah ersédréq tsédréQ
_ nenév ,najfi _ nebtset ttőnleF
.le wijúb atsimele "E
:segéstehel arámá% mÁ
Y…nav e%%em +o gév a ne%iHy
were" ővél wnünneb a treM
.naltatahlah "í sé ,wörÖ

nabávah netsipan .12711 ,a'araregÉ

„Ki árnyak után kész szaladni,
mindig rosszul jár, amiért
nem tudott a helyén maradni”
Baudelaire Károly

Kitör belőlünk…

Csupa kérdés ez az élet,
Ésszerűtlen ugra-bugra.
Minden létező dolognak
Megismerés lesz a súlya.
Végesen a végtelenben
Kérdést kérdésre halmoz fel.
Felnőtt testben – ifjan, vénen –
Egy elemista bújik el.
Ám számára lehetséges:
„Hiszen a vég oly' messze van…”
Mert a bennünk lévő gyerek
Örök, és így halhatatlan.

Égeraracsa, 2006. június 6.

Az embert nemcsak az ember győzheti le

el itehző" rebme za wa'men trebme zA

sédrékroQ

,wizeven wanároq akinhet taknuroQ
;+ehzöq bbötgel a tnim ,wi%gu! nogászagi
gidde egésbböt "an wosázotláv a sÉ
.le tlőd nőtlörebme moráh óslotu za

Korkérdés

Korunkat technika korának nevezik,
igazságon nyugszik, mint a legtöbb közhely;
És a változások nagy többsége eddig
az utolsó három emberöltőn dőlt el.

,wonávarakgola" wanráj nabákirfA
;réke%sörkö iső gém göcöd lohsám sé
Xtogáslunat el jnov ,nokalba za iq zzéN
.réfeleb nednim wos ,%tál te+em? ,ebpéq a

Afrikában járnak gyalogkaravánok,
és máshol döcög még ősi ökrösszekér;
Nézz ki az ablakon, vonj le tanulságot!
a képbe, 'melyet látsz, sok minden belefér.

,wovát a wetnű%gem ,neltetehrű" wnáhuR
;wámrof ite%émret ,iső za wetnűtle
:dotál nő!repéq a evlü ebké%soraQ
.tákétáj űní%kos %évűmódaőle

Ruhánk gyűrhetetlen, megszűntek a távok,
eltűntek az ősi, természeti formák;
Karosszékbe ülve a képernyőn látod:
előadóművész sokszínű játékát.

xdloH a "av paN a tsom :bbason%ah tehel iM
;őgevel a tlodóh nátu zív ,dlöfzará%
,tloV a "av naV a tsom :wnüken bboj a im sÉ
xődevne% a wa' "av rebme ővkele' a

Mi lehet hasznosabb: most a Nap vagy a Hold?
szárazföld, víz után hódolt a levegő;
És mi a jobb nekünk: most a Van vagy a Volt,
a cselekvő ember vagy csak a szenvedő?

,arra gidnim jlodnog ,t%aláv a mozíb dáR
:erőle inadnom tehel gem tim? ,za im
,am a tnim ,ramah +o lünév mes immes "oH
.előleb %el panget panloh rám nátza "í

Rád bízom a választ, gondolj mindig arra,
mi az, 'mit meg lehet mondani előre:
Hogy semmi sem vénül oly hamar, mint a ma,
így aztán már holnap tegnap lesz belőle.

nabávah telekiq .1233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1996. március 4.

eléf-lbáH a "Í
nekkö' si ódnallá

Így a Hubble-féle
állandó is csökken

e!émzektevöq wosátahnö'löq sukimzoQ

xsigém anlov segéstehel ;nav ima ,za neltetehiH
.si !éf a gém widőzelef ttala ődi ttozorátaH

nabávah wele% .12711 ,tsepsiQ

Kozmikus kölcsönhatások következménye

Hihetetlen az, ami van; lehetséges volna mégis?
Határozott idő alatt feleződik még a fény is.

Kispest, 2006. április 16.

,moladjáf a nekkö~
motahdnomle ah"oh

Csökken a fájdalom,
hogyha elmondhatom

welél a wiláv ébbe!!öQ

.emle irebme za túQ
, _ őf a ze s _ sámollav etni%ő zA
őq ttotíjaheleb ózárki% tniM
.enneb winűtle gelgéV

nabávah telekiq .2711 ,tsepsiQ

Könnyebbé válik a lélek

Kút az emberi elme.
Az őszinte vallomás – s ez a fő – ,
Mint szikrázó belehajított kő
Végleg eltűnik benne.

Kispest, 2005. március 4.

pannednim dagam ddeT
Xbbejlef lacclop "e

Tedd magad mindennap
egy polccal feljebb!

cnátröQ

,rám laf a tti ttel űní% sáM
.modagatel ,motál men ah
,rámladarrof jú za %el iQ
xmolaruőn a tídóh ah

Körtánc

Más színű lett itt a fal már,
ha nem látom, letagadom.
Ki lesz az új forradalmár,
ha hódít a nőuralom?

,nednim _ widőltémsi gidniM
.nokof bbőslef ,nabbasagam
Xmezré _ si !éf a réta%%iV
.molot si né téreke% má

Mindig ismétlődik – minden,
magasabban, felsőbb fokon.
Visszatér a fény is – érzem!
ám szekerét én is tolom.

,%érem s ,tmeret evlezpéklE
.nokorrév a ,rebme nednim
,sélü%efgem a abáiH
.nof lóbkomoh teletöq ah

Elképzelve teremt, s merész,
minden ember, a vérrokon.
Hiába a megfeszülés,
ha kötelet homokból fon.

,ú%%oh sé +ém regnetődI
nosotá +em? ,za amálluh
,ú%%ob a sé ,nöknütelÉ
.no!otáz bböt wirötgem "oh

Időtenger mély és hosszú,
hulláma az, 'mely átoson
Életünkön, és a bosszú,
hogy megtörik több zátonyon.

,tsám sé te"e wnütlökörÖ
.noros ősgév zeletöq +em?
Xdsál témlertö" roq ttota!áH
.nopanloh wos wnunahus gím?

Örököltünk egyet és mást,
'mely kötelez végső soron.
Hányatott kor gyötrelmét lásd!
'míg suhanunk sok holnapon.

nabávah molá .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. december 14.

„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.

agásnaltatahlah wevűmkemer Ay
a rokima ,widődzeq rokka
Yré tegév ékekkic itelgéskü%zöq
retéP itágoB

sétetzektevöq sönölüQ

„A remekművek halhatatlansága
akkor kezdődik, amikor a
közszükségleti cikkeké véget ér”
Bogáti Péter

Különös következtetés

wannav wen!élőlé nedniM
,iagásnodjalut
,levvne%nelle inzén teheL
.intere% tehel má

Minden élőlénynek vannak
tulajdonságai,
Lehet nézni ellenszenvvel,
ám lehet szeretni.

sekedré za arknumá% zA
:naótahtatumiq
lé talodnog naltatahlaH
.nabódnalah nednim

Az számunkra az érdekes
kimutathatóan:
Halhatatlan gondolat él
minden halandóban.

nabávah telekiq .123711 ,cnirőltne%tseP

Pestszentlőrinc, 2016. március 26.

,raka iknednim induTy
Yiknes intezif tajídnat
%ilanevuJ

„Tudni mindenki akar,
tandíjat fizetni senki”
Juvenalis

intattál sé intáL

Látni és láttatni

lénregnet a matllÁ
;na%%oh sé lunaltó°
,lőrtél a metgnereM
.na"oh a tlüremlef S

Álltam a tengernél
Szótlanul és hosszan;
Merengtem a létről,
S felmerült a hogyan.

,llá zív si nabráhoP
;nebregnet "e za ppe~
,%tahtáltá nozamA
.mesahos nezemE

Pohárban is víz áll,
Csepp az egy tengerben;
Amazon átláthatsz,
Emezen sohasem.

ludúz ebregnet A
,nebkeppe' a gemöT
atlov sogal!o%iV
.mesgém wi%kevön meN

A tengerbe zúdul
Tömeg a cseppekben,
Viszonylagos volta
Nem növekszik mégsem.

nabávah terégí .1111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2004. május 5.

,wa' lével!áhod "e rebme nedniMy
,rá%apip ú%%oh gés!émer A
,wesédevne% a wólákru%apiP
Ylálah a * sá%aq ógáv!áhod S
námláQ ia!%iL

nokidal őgebeL

,er"e metzevE
.nezív a er"e
ttöj melev nezív A
.netsI nabmosros
,talodnog a trodoS
.meleléf ,talodnog
trésíq meleléF
.mettellem nebzív a
,tlürem ebimmeS
.őre za tlürem
,tih a tlov őre zA
.őtíges tosros
,lut%uple nednim aH
.nelej a lut%uple
,wörö +em? ,nelej A
Xne"el a lleq rokka

nabávah molá .111711 ,tsepsiQ

„Minden ember egy dohánylevél csak,
A reménység hosszú pipaszár,
Pipaszurkálók a szenvedések,
S dohányvágó kaszás — a halál”
Lisznyay Kálmán

Lebegő ladikon

Eveztem egyre,
egyre a vízen.
A vízen velem jött
sorsomban Isten.
Sodort a gondolat,
gondolat, félelem.
Félelem kísért
a vízben mellettem.
Semmibe merült,
merült az erő.
Az erő volt a hit,
sorsot segítő.
Ha minden elpusztul,
elpusztul a jelen.
A jelen, 'mely örök,
akkor kell a legyen!

Kispest, 2003. december 1.

ajós telé za molagro% A

A szorgalom az élet sója

ár tlov gésőteheL

Lehetőség volt rá

nabtama+of iklel bbasagam A
,em%evét na+o sádut ttezre%gem
trégásnaltatahlah a te+ema
.ebére' lótsros a gem wnuttahpaq

A magasabb lelki folyamatban
megszerzett tudás olyan téveszme,
amelyet a halhatatlanságért
kaphattunk meg a sorstól cserébe.

,inzámrál tehel men rám galótU
;noravdu sele% %év ebimmes trem
,avohes tezev mes ségömmüh a s
.molanu ólra" tleléb lavúb tnim

Utólag már nem lehet lármázni,
mert semmibe vész szeles udvaron;
s a hümmögés sem vezet sehova,
mint búval bélelt gyarló unalom.

nabávah ótnobgéj .123711 ,cnirőltne%tseP

Pestszentlőrinc, 2016. február 20.

,ajáloksi agam a navgem wangáliv Ay
Yagáliv agam a si wanáloksi za ed
+ehzöq ipanzöq

x segésteheL

,peletcne"ef dlöF a teheL

„A világnak megvan a maga iskolája,
de az iskolának is a maga világa”
köznapi közhely

Lehetséges ?

Lehet a Föld fegyenctelep,

weigé za wnüken te+em?

'melyet nekünk az égiek

_ arsátívaj ,ersétetnüb _

– büntetésre, javításra –

xwetlölejiq git"oftelé

életfogytig kijelöltek?

nabávah ré!eq jú .111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1998. augusztus 25.

Az ember egyenlőtlen

neltőlne"e rebme zA

zjarkeléL

Lélekrajz

.gér welél a widőljeF
,tlí! ótja wos neletgéV
.tlit +ema ,gásólav wa~
.gév a tti "í 'nis ahoS

Fejlődik a lélek rég.
Végtelen sok ajtó nyílt,
Csak valóság, amely tilt.
Soha sincs így itt a vég.

:tenemtá welél nedniM
,sám immes sé wofő'péL
,sátiv men ze ,wofő'péL
.tetelé "e tlöteb +eM?

Minden lélek átmenet:
Lépcsőfok és semmi más,
Lépcsőfok, ez nem vitás,
'Mely betölt egy életet.

_ trésíkle +em? _ welél A
lótpanget neltetnirÉ
.ttetehréq topanloh %éQ

A lélek – 'mely elkísért –
Érintetlen tegnaptól
Kész holnapot kérhetett.

,trét tídóh amroftél sáM
:ló% avt%arriv tővöj sÉ
YXtenezü za nav denneBy

Más létforma hódít tért,
És jövőt virrasztva szól:
„Benned van az üzenet!”

nabávah telekiq .111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1998. március 14.

„Balsorsban őrizd meg lelked egyensúlyát!”
Horatius

YXtá+úsne"e deklel gem dzirő nabsroslaBy
%uicároH

tsetkeléL

,wentset a segéskü% +ema ,za welél A
.rát a wenknüklel ed ,nápu' záv wnütset ráb
,depset náglab tset a lüklén welél Xle ddiH
.rátah a wnütset sé la!rá% wnüklel a trem
,ajókal wentset +o nöt%ö satnala zA
;ólavinnet nednim aknum nelteklel sé
,ajólavinsereq immes wenkelél loH?
.ótagomiskelél ,sádlá atjar 'nin sé

Lélektest

A lélek az, amely szükséges a testnek,
bár testünk váz csupán, de lelkünknek a tár.
Hidd el! lélek nélkül a test balgán tesped,
mert a lelkünk szárnyal és testünk a határ.
Az alantas ösztön oly testnek lakója,
és lelketlen munka minden tennivaló;
'Hol léleknek semmi keresnivalója,
és nincs rajta áldás, léleksimogató.

,naltatahdagat ze ,!él seklel rebme zA
;gisánabbor %ége asárrof wesézré
,naltaq ttetíveh tnim ,tehel na+o lüleB
.wisám a lodnog tim? ,rokke winűt mes lef

Az ember lelkes lény, ez tagadhatatlan,
érzések forrása egész robbanásig;
Belül olyan lehet, mint hevített katlan,
fel sem tűnik ekkor, 'mit gondol a másik.

,atjar nav deklel a ,mes "av %dnom tazagI
;teremsiiklel a zoníq men tiq? nav ed
,ajtjahel natdogu! téjef a wonlá zA
.detehremsilef si lőrre ttözöq webböt

Igazat mondsz vagy sem, a lelked van rajta,
de van 'kit nem kínoz a lelkiismeret;
Az álnok a fejét nyugodtan lehajtja,
többek között erről is felismerheted.

:zeré ttü"e ika ,nebkelél nav wnüleV
,matnári ,datnári rágus-taludniój
ze ré tebböt er"e ,tnire% ó% si men aH
.nabgáliv nelte"eq ,tláv ássakrafrebme

nabávah a!adlöf .1233334555567 ,a'araregÉ

Velünk van lélekben, aki együtt érez:
jóindulat-sugár irántad, irántam,
Ha nem is szó szerint, egyre többet ér ez
emberfarkassá vált, kegyetlen világban.

Égeraracsa, 1996. szeptember 22.

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

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

x télmen a téL

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

nabávah őtevgam .711 ,a'araregÉ

Lét a nemlét ?

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

Égeraracsa, 2000. október 3.

Yajdut es rebme "e téttöj wanlálah Ay
ianoko~

„A halálnak jöttét egy ember se tudja”
Csokonai

detéL

Léted

,tah wensönölüq ráb ,akizif A
.a!ámodut woglod űre%"e zA
:agáliv sepezöq a %evlüröQ
.da"a ttezeterém ertni% ne+I

A fizika, bár különösnek hat,
Az egyszerű dolgok tudománya.
Körülvesz a közepes világa:
Ilyen szintre méretezett agyad.

,ttete%%ö ajámroftél wőlé zA
,naltatahtílnosahe%%ö etni°
nalpap ótírobeb tetelé zA
.tekedlöf a óh tnim ,ajrakatlE

Az élők létformája összetett,
Szinte összehasonlíthatatlan,
Az életet beborító paplan
Eltakarja, mint hó a földeket.

talvát-ődi ,géssebes a segéV
,neletgév nebsédejretiq samráH
.tnednim a ingoflef dodut men géM
taraka za wnünneb widokláknuM
,nelle sélüreq ab+úsne"e zA
.tnelej tlálah ze nebteze!röq treM

nabávah getegref .11233334555567 ,tsepsiQ

Véges a sebesség, idő-távlat
Hármas kiterjedésben végtelen,
Még nem tudod felfogni a mindent.
Munkálkodik bennünk az akarat
Az egyensúlyba kerülés ellen,
Mert környezetben ez halált jelent.

Kispest, 1997. január 3.

,dezré evlétá wa~
detré men neppéksám

Csak átélve érzed,
másképpen nem érted

x ze tehzetéL

Létezhet ez ?

we!émese ,wosápa'sroS
,dár el wanpa' lunaltaráv
wesénétröt ilüvíkdneR
.támlá am a le wájravaz

Sorscsapások, események
váratlanul csapnak le rád,
Rendkívüli történések
zavarják el a ma álmát.

wájravaklef wamlagzi zA
,tedesézré ózoda!!u%
,avot winűt gásúgnah"E
.deséderbé %el moláléf s

Az izgalmak felkavarják
szunnyadozó érzésedet,
Egyhangúság tűnik tova,
s félálom lesz ébredésed.

tlubáq netteseebgéstéQ
,galóravaz dár röt ólav
,wi%é!ele dogásgodloB
.garah za :tuj erní%lef im?

Kétségbeesetten kábult
való tör rád zavarólag,
Boldogságod elenyészik,
'mi felszínre jut: az harag.

,!éf őt%eji za t%abbi=lE
,widőtítev déle +ema
nedetelé ttozotlávgeM
.gigév lunov nelej tétös

Elzsibbaszt az ijesztő fény,
amely eléd vetítődik,
Megváltozott életeden
sötét jelen vonul végig.

,tí%ev tatlúm talvát ,rökgéL
,lukaf nasro" epéq ől!éf
ení% simah gásólav A
.ludav ,návrud árrú wa' %el
,neltetehel dettölüröQ
,tadatlúm a dolálat men
,nabko!ál%of reveh tlov A
.dagamnö wa' :sám daram men
,talodnog a %el á++obéT
xgém giddem sé ,ze trat errem
,wa' sámotál detelé zA
.wé!rá za "av et neb+ema

nabávah a!adlöf .1111711 ,a'araregÉ

Légkör, távlat múltat veszít,
fénylő képe gyorsan fakul,
A valóság hamis színe
lesz csak úrrá durván, vadul.
Körülötted lehetetlen,
nem találod a múltadat,
A volt hever foszlányokban,
nem marad más: csak önmagad.
Tébollyá lesz a gondolat,
merre tart ez, és meddig még?
Az életed látomás csak,
amelyben te vagy az árnyék.

Égeraracsa, 2004. szeptember 16.

womro neltetehrélE
xwogno+ob tréim ttala

Elérhetetlen ormok
alatt miért bolyongok?

neltetehtílezökgeM

Megközelíthetetlen

,tedere za ,"E za nav loH
xttetetledner erim nojav S
nódnalum "av nódnadaraM
xólav a djam tísőteheT
,gés"e iső lálah ,telÉ
.gésetekef ,!éf nélef dloH

Hol van az Egy, az eredet,
S vajon mire rendeltetett?
Maradandón vagy mulandón
Tehetősít majd a való?
Élet, halál ősi egység,
Hold felén fény, feketeség.

:nav wos nabros a walasroS
.nasotadut watlámrofgeM
tamladorib tlorátahlE
.tahpaq ikráb lunaltatrÁ
nebbesejlet wőlé t!ágaM
.tneletgév a le witegÉ

Sorsalak a sorban sok van:
Megformáltak tudatosan.
Elhatárolt birodalmat
Ártatlanul bárki kaphat.
Magányt élők teljesebben
Égetik el a végtelent.

x!ágav et ,dár ráv sros ne+iM
.!ágam ősgév ,ólluh ebrŰ

Milyen sors vár rád, te vagány?
Űrbe hulló, végső magány.

nabávah telekiq .1111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2004. március 24.

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.

,tagllah * s lüper nabsagam a sas A
gogág rám * sé llá% na!o'ala dúl A

x mes "av ,ótléM

A sas a magasban repül s — hallgat,
A lúd alacsonyan száll és — már gágog

Méltó, vagy sem ?

:nátáh sédréq sédréQ
xerrem sé na"oh ,tim
lüneltétlef e-lleQ
xerrednim %aláv a

Kérdés kérdés hátán:
mit, hogyan és merre?
Kell-e feltétlenül
a válasz minderre?

tez+eh segel!ét A
,návíq tsádoklodnog
ahalav wnutujtÁ
xná'ú' sétrégem a

A tényleges helyzet
gondolkodást kíván,
Átjutunk valaha
a megértés csúcsán?

ervén sádut nojaV
xteremsi za ótlém
inzamlakla wujduT
.teheL xnabtalroka"

Vajon tudás névre
méltó az ismeret?
Tudjuk alkalmazni
gyakorlatban? Lehet.

,ű!!öq avzokaró°
;zéhen mes inbodle
lunalattadutnö "Í
.%ége za lukala

Szórakozva könnyű,
eldobni sem nehéz;
Így öntudattalanul
alakul az egész.

nabávah telekiq .1711 ,tsepsiQ

Kispest, 2001. március 27.

wava% ój sé sevdeq Ay
Ywandakaf lőbtetere%
a/a trélleG

„A kedves és jó szavak
szeretetből fakadnak”
Gellért atya

X gésbnölüq ado'iM

Micsoda különbség !

,wujtaht%ogem tetetere% A
.leviknednim wujtaht%ogem
,golod a sám rám lénmelere°
.le réf men bböt ,le””e wa' tza

A szeretetet megoszthatjuk,
megoszthatjuk mindenkivel.
Szerelemnél már más a dolog,
azt csak eggyel, több nem fér el.

tegésbnölüq ttet sonáJ !arA
. Yséveq zama ,wos zemEy :wützöq
,welél a widrüf nebtetere°
.%é za %évle nebmelere% má

Arany János tett különbséget
köztük: „Emez sok, amaz kevés” .
Szeretetben fürdik a lélek,
ám szerelemben elvész az ész.

nabávah getegref .112711 ,tsepsiQ

Kispest, 2007. január 1.

a nabáta!o%i ságnoro% sé ségetter A
wiláv émmeleléf gásavá" ttozokoflef

x %léf tréiM

,ttözöq wetelé za 'nin sárájtÁ
.ttözöktü ablaf aké!rá !émer a
,meleléf si za nebknütelé zA
.nelteremsi men s ttoko%gem ima
xtagu˘ a lótlálah a léf tréiM
.da tetelé ajáf sádut a %ih
,ótahrájtá ed ,zéhen upaq A
.ólav "oh ,wujdut men :wnudut tima

A rettegés és szorongás iszonyatában a
felfokozott gyávaság félelemmé válik

Miért félsz ?

Átjárás nincs az életek között,
a remény árnyéka falba ütközött.
Az életünkben az is félelem,
ami megszokott s nem ismeretlen.
Miért fél a haláltól a Nyugat?
hisz a tudás fája életet ad.
A kapu nehéz, de átjárható,
amit tudunk: nem tudjuk, hogy való.

,előt wenléf men tto ,sám teleQ A
.ersézekélmea%%iv a géle s
,ne'nin lóla +ába% a letéviQ
.nednim a men ekélme tel%ér a

A Kelet más, ott nem félnek tőle,
s elég a visszaemlékezésre.
Kivétel a szabály alól nincsen,
a részlet emléke nem a minden.

,da tamlatah a!áih tálroq A
Xdaba% men inléf "oh ,gáslunat a

A korlát hiánya hatalmat ad,
a tanulság, hogy félni nem szabad!

nabávah a!adlöf .13711 ,tsepsiQ

Kispest, 2011. szeptember 17.

,tehel nezehen tza inzára"amgeM
te+eh lére' lüvíq nerét tset "e ah

x őtehtezeva%%iv nedniM

segéskü° xtelé za iM
,teremsi i!koram
gésnelej ttodut meN
xtezev ávoh nojav
a lőrkeilüklén!éT
,neltetehel sélzöq
a tnim ,tísegedI
.me%rop tlüreq ebme%
wnázzoh ajrodos lé°
,takomri% a'ruf a
tlü%éq men ernedniM
.talodnog a lef gém

Megmagyarázni azt nehezen lehet,
ha egy test téren kívül cserél helyet

Minden visszavezethető ?

Mi az élet? Szükséges
maroknyi ismeret,
Nem tudott jelenség
vajon hová vezet?
Ténynélküliekről a
közlés lehetetlen,
Idegesít, mint a
szembe került porszem.
Szél sodorja hozzánk
a furcsa szirmokat,
Mindenre nem készült
még fel a gondolat.

,"iri ,emle za tseR
,lé nebű/%ekadnub
,neletpéq ajdrohté°
.lé% a támlá av"az

Rest az elme, irigy,
bundakesztyűben él,
Széthordja képtelen,
zagyva álmát a szél.

a le t%aláv !öggüF
,lőtkegésőtehel
,wantagoir lazzA
.lögem :mepéltá ah

Függöny választ el a
lehetőségektől,
Azzal riogatnak,
ha átlépem: megöl.

rám %el bbesődi aH
,menneb telümér a
_ naltadut né _ rokkA
.metrégem tádo' a

nabávah getegref .111711 ,tsepsiQ

Ha idősebb lesz már
a rémület bennem,
Akkor – én tudatlan –
a csodát megértem.

Kispest, 2003. január 7.

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.

.nav elej itedzeq moráh wanrokgerö zAy
.esélügne" tezekélme úvátdivör a ősle zA
Yme%kélme men erőtteq wisám a ...őtteq wisám A
őzre% nelteremsI

x matraka si tiM

„Az öregkornak három kezdeti jele van. Az első
a rövidtávú emlékezet gyengülése. A másik
kettő... a másik kettőre nem emlékszem”
Ismeretlen szerző

Mit is akartam ?

.wandót%o men wetjesgedi zA
weregni tekő wiré men aH
:were%dóm őtnekres bé"e "aV
.wanlut%uple "av wendegerÖ

Az idegsejtek nem osztódnak.
Ha nem érik őket ingerek
Vagy egyéb serkentő módszerek:
Öregednek vagy elpusztulnak.

,tehever%é iknednim timA
,ahos !ekédelef tlov men iQ?
ako wenne "oh ,ajdut men sÉ
.tehel sálmortezekélme zA

Amit mindenki észrevehet,
'Ki nem volt feledékeny soha,
És nem tudja, hogy ennek oka
Az emlékezetromlás lehet.

,wandólorát wepékkélme zA
,ótahtrat neb%é nednim wos "Í
.tekesétlöt a avtíbbávoT

Az emlékképek tárolódnak,
Így sok minden észben tartható,
Továbbítva a töltéseket.

,wanlo'pakiq nájpanahén aH
:ólav men inzoktavih errE
.tezekélme za tto"ahnebre~

Ha néhanapján kikapcsolnak,
Erre hivatkozni nem való:
Cserbenhagyott az emlékezet.

nabávah sádlá .1233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1996. július 28.

,dalah tréze ,widózúhartáh 'löb a…y
.daramgem tréze ,tágam izrő men
,esos izű men ekedré tájas :nav "Í
Yekedré tájas lüsejlet trézE
ec-oaL

X semedré meN

: xabotso ,%nahor ávoH

„…a bölcs hátrahúzódik, ezért halad,
nem őrzi magát, ezért megmarad.
Így van: saját érdeke nem űzi sose,
Ezért teljesül saját érdeke”
Lao-ce

Nem érdemes !

Hová rohansz, ostoba? :

,deré men topanget a

a tegnapot nem éred,

rélotu gem panloh A

A holnap meg utolér

.degét si lünelteréq

nabávah a!adlöf .711 ,a'araregÉ

kéretlenül is téged.

Égeraracsa, 2000. szeptember 17.

Az idő a tér csapdájában él

lé nabájádpa' rét a ődi zA

zedréq meN

xővöj a zoh tim ,ajdut iQ

Nem kérdez

Ki tudja, mit hoz a jövő?

.ődi za ráv men sé dréq meN

Nem kérd és nem vár az idő.

nabávah netsipan .11711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2002. június 9.

ttözöq lálah a sé sételü% a sros A
amroftél őlé netlednerle nebnelej a
asátíkala segéstehel wenie!émlüröq

A sors a születés és a halál között
a jelenben elrendelten élő létforma
körülményeinek lehetséges alakítása

X lleq ,tehel meN
(eksőlev)

.gém si tehel s tlov tút%ereQ
,nebtelé za %taht%aláv tiM

Nem lehet, kell !
(velőske)

Keresztút volt s lehet is még.
Mit választhatsz az életben,

xwétlölejiq tadatu ah

ha utadat kijelölték?

.nav ?"oha ,"ú za tríőlE

Előírt az úgy, ahogy' van.

_ metnire% _ ggüf lőtdesétnöD
.na"oh a wa' ,men wi+em a

nabávah a!adlöf .11711 ,a'araregÉ

Döntésedtől függ – szerintem –
a melyik nem, csak a hogyan.

Égeraracsa, 2002. szeptember 5.

,timalav ré rokka wa' !ámodut Ay
Ynohtto wüjtjelef mesahos ah"oh
sovro nelteremsI

x géset%ev "av gésere˘

„A tudomány csak akkor ér valamit,
hogyha sohasem felejtjük otthon”
Ismeretlen orvos

Nyereség vagy veszteség ?

xsádutnednim a őtehrélE
;sejlet a őtehtílezöq wa~
nabroq nednim ár sévkeröt A
.seteré'íd ertesenedniM

Elérhető a mindentudás?
Csak közelíthető a teljes;
A törekvés rá minden korban
Mindenesetre dícséretes.

,gásnaltadut sejlet a palA
;sám rám za ,őtehzere%gem A
,wéderöt za ,%el wnéim imA
.sádut segel%ér :even wannA

Alap a teljes tudatlanság,
A megszerezhető, az már más;
Ami miénk lesz, az töredék,
Annak neve: részleges tudás.

nabávah molá .1113711 ,tágirotaliF

Filatorigát, 2013. december 9.

názagi tehel rokka wa~y
Ywnutagllah ah ,indoklodnog
ciróM nalböL

wesédréq ótínalatgu˘

:menneb rám lef tlürem sédréq bbeseveq-bböT

„Csak akkor lehet igazán
gondolkodni, ha hallgatunk”
Leblanc Móric

Nyugtalanító kérdések

Több-kevesebb kérdés merült fel már bennem:

,tetset irebme za inrű"el tehel na"oH

Hogyan lehet legyűrni az emberi testet,

,detelé nredom a in"ahtto lleq tnékiM

Miként kell otthagyni a modern életed,

xnelle wotalodnog a inzekedév sÉ

nabávah sádlá .23711 ,tsepsiQ

És védekezni a gondolatok ellen?

Kispest, 2015. július 23.

,tégésseletöq ettetgem róm Ay
Ytehemle róm a
se"irF relliS

„A mór megtette kötelességét,
a mór elmehet”
Schiller Frigyes

treketaka! i!kraflú˘

xtelé jú za eb nö%öq loH
.%áN nav loha ,ttO
,delé lohráb tedeneleJ
;%áj "av nuq %tehel S
:degét ráv rám a/ráq-sroS A
.%Á "av óklif "éL
,tezgéV a llá négév datU
.%áˇ a tni tú'úb S

nabávah te%é!e .1113711 ,tágirotaliF

Nyúlfarknyi nyakatekert

Hol köszön be az új élet?
Ott, ahol van Nász.
Jelenedet bárhol éled,
S lehetsz kun vagy jász;
A Sors-kártya már vár téged:
Légy filkó vagy Ász.
Utad végén áll a Végzet,
S búcsút int a Gyász.

Filatorigát, 2013. november 18.

,togáliv a erbbőle wi%iv weűre%%é zAy
Ywi%et wózodomlá za ébbe% ed
ajno° recinuQ

...tnim ,ze na+O

„Az ésszerűek viszik előbbre a világot,
de szebbé az álmodozók teszik”
Kunitzer Szonja

Olyan ez, mint...

,tniq _ nabgáliv"an a wnu"av nakoS

Sokan vagyunk a nagyvilágban – kint,

...tnim _ na+ona"u :wnübbötgel a sé

és a legtöbbünk: ugyanolyan – mint...

,tnirégem e'nere% a tika ,eD
...tnim _ sám :a %el ő ,%el ótál lóbba

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

De, akit a szerencse megérint,
abból látó lesz, ő lesz a: más – mint...

Kispest, 1999. december 14.

a men sé nebkniesétnöd Ay
,gem wizoktatum nebkniegéssepéq
Ynabájólav wnu"av si wiq "oh
nilataQ annahoJ niluaR

rok+o _ rok+O

,nebtelé za mörö naV
;inlálat enelleq gem wa'
:nednim tnim ,ze ózotláV
.i%táj rok+o ,zéhen rok+o
,zéhen a im :tza ajdut iQ
xrátah a widózúh loh sé
:zéklab a tsám , -bboj tatum tsáM
.ráv arsátízagile ?dnim
,rehet a za őq "av lloT
;tá lepic agam te+em?
:rebme za ódok%agaR
.tájas ?%ih ,ajbod men le
:e+eh nav wennednim ttI
,molá ű!!öq ,dnog sekzéhen
enelleq inetígeS
Xnogáliv pé% ,sorá/eb e

nabávah ótnobgéj .1711 ,tsepsiQ

„A döntéseinkben és nem a
képességeinkben mutatkozik meg,
hogy kik is vagyunk valójában”
Rowling Johanna Katalin

Olykor – olykor

Van öröm az életben,
csak meg kellene találni;
Változó ez, mint minden:
olykor nehéz, olykor játszi.
Ki tudja azt: mi a nehéz,
és hol húzódik a határ?
Mást mutat jobb- , mást a balkéz:
mind' eligazításra vár.
Toll vagy kő az a teher,
'melyet maga cipel át;
Ragaszkodó az ember:
el nem dobja, hisz' saját.
Itt mindennek van helye:
nehézkes gond, könnyű álom,
Segíteni kellene
e betyáros, szép világon!

Kispest, 2001. február 13.

bbezehen tsádut a rok+Oy
Ytogásnaltadut a tnim ,inlesivle
ojkaS u’amoQ

x "av dagamnÖ

Xinlálatgem lleq tné izagi zA
.tnávíq teret gésiné"e nedniM
etetere% sosállav wekézré zA
.tnári welél semete"e za ze

„Olykor a tudást nehezebb
elviselni, mint a tudatlanságot”
Komatsu Sakyo

Önmagad vagy ?

Az igazi ént kell megtalálni!
Minden egyéniség teret kívánt.
Az érzékek vallásos szeretete
ez az egyetemes lélek iránt.

,gésse'löb a ő sé ,tetere% a suzéJ
.nebte%émret a %lálatgem te+ema
si gés!ekévet ótokla za agaM
.nebrebme za welél tnim ,inetsi

Jézus a szeretet, és ő a bölcsesség,
amelyet megtalálsz a természetben.
Maga az alkotó tevékenység is
isteni, mint lélek az emberben.

,doláglo% nétni%ő teklel a aH
.taru sám ébböt %tahláglo% men rám
,meletré ,tetere% a %el welél A
.tatu ti! arámá% sátokla za s

Ha a lelket őszintén szolgálod,
már nem szolgálhatsz többé más urat.
A lélek lesz a szeretet, értelem,
s az alkotás számára nyit utat.

nabávah molá .111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2003. december 10.

Ősi vágyról elmondható:
mélyről jövő és sóvárgó

:ótahdnomle lór"áv isŐ
ógrávós sé ővöj lőr+ém

x ttezre% "av ttölkörÖ

_ evzédilef _ me%kélme lóJ
,aró% se"e nednim
nav wennednim s ,tél a záhní°
.ajógurótagzom
:anlov mettet tza ah ,tze aH
.tanáb őséq rám am
,wenzőtegreq wotalodnoG
.tahráv men mesétnöd

Öröklött vagy szerzett ?

Jól emlékszem – felidézve –
minden egyes szóra,
Színház a lét, s mindennek van
mozgatórugója.
Ha ezt, ha azt tettem volna:
ma már késő bánat.
Gondolatok kergetőznek,
döntésem nem várhat.

:nebőnű%gem telénágaM
.sátáliq ógo"ar
,lunalatgu! tatuq jef A
.sámaT neltetih tnim

Magánélet megszűnőben:
ragyogó kilátás.
A fej kutat nyugtalanul,
mint hitetlen Tamás.

,ságzom a "av jalatőmreT
xré tebböt +em? ,za im
ne"el télgem a "av !áiH
xrékö" a nebknütlé

Termőtalaj vagy a mozgás,
mi az, 'mely többet ér?
Hiány vagy a meglét legyen
éltünkben a gyökér?

nabávah telekiq .12711 ,tsepsiQ

Kispest, 2006. március 17.

ttezere%dóm !ámodut A
egésse%%ö weteremsi

A tudomány módszerezett
ismeretek összessége

we!ét őggüfe%%Ö

Összefüggő tények

,telpéq a ertél nöj nebéjef sukiziF

Fizikus fejében jön létre a képlet,

:albát ikönrém a i%et áttalrokaˇ

Gyakorlattá teszi a mérnöki tábla:

;nájpala ievret a wantokla wezeQ

Kezek alkotnak a tervei alapján;

.asáknumka% wönrém a "í wansukiziF

Fizikusnak így a mérnök szakmunkása.

,natrém sé natmá% a ezök%e tlán%ahleF

Felhasznált eszköze a számtan és mértan,

;a!ámlálat sólav wnütelezpéq +emA
erke!émelü% a le"if natkelél A
.ajlág=iv tékémret e wnu"a "oh ,lazzA

nabávah molá .11711 ,tsepsiQ

Amely képzeletünk valós találmánya;
A lélektan figyel a szüleményekre
Azzal, hogy agyunk e termékét vizsgálja.

Kispest, 2002. december 29.

iregnet seretém 11455567 za ómo' "E
m á1113333 ,23 :e%ér da%uhzá% dlöfrém

avlokruhe%%Ö

,ómo' a wotit +éM
;ne"el za "oh ,si lleQ
wanadlo sé wentöQ
.neregnet * nozará°
Xmesahos stjelef eN

Egy csomó az 1852 méteres tengeri
mérföld százhuszad része: 15,43 m

Összehurkolva

Mély titok a csomó,
Kell is, hogy az legyen;
Kötnek és oldanak
Szárazon — tengeren.
Ne felejts sohasem!

lölej tegéssebeS
.nezív nebége!éL
lánof ttotí+obmoG
.metelé lóbáj"aN
Xmesahos stjelef eN

Sebességet jelöl
Lényegében vízen.
Gombolyított fonál
Nagyjából életem.
Ne felejts sohasem!

,sotnof imalav aH
:mezekélme men sÉ
,movíh lügéstígeS
.neme%e rájlút mÁ
Xmesahos stjelef eN

Ha valami fontos,
És nem emlékezem:
Segítségül hívom,
Ám túljár eszemen.
Ne felejts sohasem!

ómo' naltatahdlO
.neletgév ne+imráB
lallánof ttogávlE
,metelé tegév rÉ
.mezekélme men rám S

Oldhatatlan csomó
Bármilyen végtelen.
Elvágott fonállal
Ér véget életem,
S már nem emlékezem.

nabávah getegref .2711 ,tsepsiQ

Kispest, 2005. január 9.

ajgo+osomgem wa' !émer Ay
Ytsédöklőre za
atloraS itnorB

„A remény csak megmosolyogja
az erőlködést”
Brontë Sarolta

metü sé gnah%%Ö

,sétetkül apu' wnütelé zA
;ságzom nednim "í sázmálluh sé metÜ
,séveq tehel ed ,wos tehel zE
.sáko% ,sárí amrof"e téq ne'nin treM
,ójah a dalah men ,lemmetü za nav jaB
;wenzeve wetezmen ,wojaf ,wepén gideP
,ólat%agiv men sé _ wantuj men erbbőlE
.wenrebme za Yaláhy _ ságzom a trötgem "oH
,bbasotnofgel a sánabbodví°
;rév a gnireq nebknütset treM
,bah a atjar sé ó+of a sáM
.révöq ,!ávos péleleb aH
,metü za wiröt ,wéreq a nekköZ
;tnednim tsom tnöle ravazgnah a sé
,melüf !ége% rám ajríb ?ákos meN
.nenni retsemraq a wiz!áih "oh
,lurát gáriv a ,gorof socnáT
;náfráhőse za wi%táj lé°
,lluh temrep a lóbkobah sós sÉ
.návrá gnoljah zűfúromo°
,arsagam ne+imráb rebme "í %tahrogU
;teziv a avtísah nebkeví űrö!ö"
: _ avdagatel tágam _ gésnednimgáliv A
.tezif lezznépórpa ,lekkéletöq daba%
,!émtmeret nednim lú! élef gÉ
;go"ar !éf a loh? ,absagam a lef röT
nétnem tú sorop idlöfla tniM
.worose!egej rádus ,secnireg A

nabávah getegref .1111233334555567 ,tsepsiQ

Összhang és ütem

Az életünk csupa lüktetés,
Ütem és hullámzás így minden mozgás;
Ez lehet sok, de lehet kevés,
Mert nincsen két egyforma írás, szokás.
Baj van az ütemmel, nem halad a hajó,
Pedig népek, fajok, nemzetek eveznek;
Előbbre nem jutnak – és nem vigasztaló,
Hogy megtört a mozgás – „hála” az embernek.
Szívdobbanás a legfontosabb,
Mert testünkben kering a vér;
Más a folyó és rajta a hab,
Ha belelép sovány, kövér.
Zökken a kerék, törik az ütem,
És a hangzavar elönt most mindent;
Nem soká' bírja már szegény fülem,
Hogy hiányzik a karmester innen.
Táncos forog, a virág tárul,
Szél játszik az esőhárfán;
És sós habokból a permet hull,
Szomorúfűz hajlong árván.
Ugorhatsz így ember bármilyen magasra,
Gyönyörű ívekben hasítva a vizet;
A világmindenség – magát letagadva – :
Szabad kötelékkel, aprópénzzel fizet.
Ég felé nyúl minden teremtmény,
Tör fel a magasba, 'hol a fény ragyog;
Mint alföldi poros út mentén
A gerinces, sudár jegenyesorok.

Kispest, 1999. január 14.

Ya!ámoda ví% a romuh Ay
aluˇ ikciveR

„A humor a szív adománya”
Reviczky Gyula

ótahtál mes lemme%apáP

Pápaszemmel sem látható

ttot%aka tók'az téQ
.retipuJ eriknedniM
,nav lőle wi"e zA
.rehet nebőttekdnim sÉ

Két zacskót akasztott
Mindenkire Jupiter.
Az egyik elől van,
És mindkettőben teher.

xnabkók'az a nav iM
.iábih werebme zA
,wnutájas a lutáH
.ikráb tál erőle wa' S

Mi van a zacskókban?
Az emberek hibái.
Hátul a sajátunk,
S csak előre lát bárki.

nabávah sádlá .1112711 ,etemerairáM

Máriaremete, 2008. július 11.

nebégetegnerső gásnaltadut A
af ősle za wnusádut
weséleví somazuhráP
,we"emtá ed ,wo"av tti tsoM
.%lálat men tti s ,we%el tto táH
:teme+eh motatzotláv ráB
xnálatlá"e né matgozoM
,molúmle "í nebcrep nedniM
.wetelü% arjú gem arjú S
notú za neze mede%té°
.tekepékgáliv igér A
,nabmazuhráp matludnilE
.dut ah ,lübrög éleflef +eM?
,nabmagam tlurázeb röq A
.túiq lőbbe rám tezev men S

A tudatlanság ősrengetegében
tudásunk az első fa
Párhuzamos ívelések
Most itt vagyok, de átmegyek,
Hát ott leszek, s itt nem találsz.
Bár változtatom helyemet:
Mozogtam én egyáltalán?
Minden percben így elmúlom,
S újra meg újra születek.
Szétszedem ezen az úton
A régi világképeket.
Elindultam párhuzamban,
'Mely felfelé görbül, ha tud.
A kör bezárult magamban,
S nem vezet már ebből kiút.

zirő toktit tlúM iső zA
.neketjer ttetjef men geM
,víhőle melle% a timA
.metehtjes avgof lőtgér tzA

Az ősi Múlt titkot őriz
Meg nem fejtett rejteken.
Amit a szellem előhív,
Azt régtől fogva sejthetem.

,re%dner a ttozorátahgeM
.tú za "e natríőle treM
:leddeklel a dotaht%aláV
X%luvale "av ,%láv é””e tsoM

Meghatározott a rendszer,
Mert előírtan egy az út.
Választhatod a lelkeddel:
Most eggyé válsz, vagy elavulsz!

eví wankosomazuhráP
.neletgév a s méröq wiljaH
egés"e tráz wenkeklel A
.meletrÉ za :djam tí!árI

Párhuzamosoknak íve
Hajlik körém s a végtelen.
A lelkeknek zárt egysége
Irányít majd: az Értelem.

,%ége e%%ö llá lőbke%éR
.lukala absám"e nedniM
nétedzeq wensétmeret A
.rÚ za tze attokla "í ráM

Részekből áll össze egész,
Minden egymásba alakul.
A teremtésnek kezdetén
Már így alkotta ezt az Úr.

,nabtnoppézöq wo"av magaM
:návrú% ebdlöf tamotob loH?
mattot%aláv tépén sáduT
.lántút%ereq ttozagálE
nálanjah roq-őtnözíV A
.merekö" a nav nebdlöf E
,sátavih :inzára"am ttI
.me%et tze nebgéstétös a S
nabávah terégí .233334555567 ,tsepsiQ

Magam vagyok középpontban,
'Hol botomat földbe szúrván:
Tudás népét választottam
Elágazott keresztútnál.
A Vízöntő-kor hajnalán
E földben van a gyökerem.
Itt magyarázni: hivatás,
S a sötétségben ezt teszem.
Kispest, 1995. május 3.

neletnü% wenégéssövdü wosáMy
a ajtahtatpokle esélélme%
Ysi tegésnelteznö bbagatsavgel
sonáJ somliV woL

ne!evöf itraP

ttogolliv ,ttogo"aR
,neltűre%ólav a
nokomoh monif A
.ne%érem le tlüret

„Mások üdvösségének szüntelen
szemlélése elkoptathatja a
legvastagabb önzetlenséget is”
Locke Vilmos János

Parti fövenyen

Ragyogott, villogott
a valószerűtlen,
A finom homokon
terült el merészen.

wojaz a sé wognaH
,evdereveke%%ö
,avdónof lattallI
.evtírem nebkení%

Hangok és a zajok
összekeveredve,
Illattal fonódva,
színekben merítve.

né rokka matgofleF
:tegéssejlet a tze
"e nebtél ódnaluM
.te%émreT neltődi

Felfogtam akkor én
ezt a teljességet:
Mulandó létben egy
időtlen Természet.

,mettőle tlurátiQ
:ergév mettetrégem s
wanólaV neletgéV
.egéssegév a ze

Kitárult előttem,
s megértettem végre:
Végtelen Valónak
ez a végessége.

nabávah őtevgam .1111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2004. október 25.

a neteremsi a%óq a lúT
mesereq tsádutnednim

Túl a kósza ismereten a
mindentudást keresem

ajáfért sutáliP

,rebme za %el évim nebneletgév A
xttoti! etél tlorátahlüröq ah
agásakrat zrot waniamlá a%uQ
.ttotuj erní%lef ah ,é””e lláe%%ö
,ta!rá őlütevár ,te+eh ttetjeleF
.táros ú%%oh wetelé tléel
,weme% sé we!rö% :tlúm a lüreker+eH
.tá ttodomlá re%"e men teke+em?
,ségetter nabsámo!crédil semletjeS
.ótahnednim men etelé atruq
,ődi tlovmesos ,sélüper _ sánahuZ
. xólav neletzem ,jú za deremár s

Pilátus tréfája

A végtelenben mivé lesz az ember,
ha körülhatárolt léte nyitott?
Kusza álmainak torz tarkasága
összeáll eggyé, ha felszínre jutott.
Felejtett helyet, rávetülő árnyat,
leélt életek hosszú sorát.
Helyrekerül a múlt: szörnyek és szemek,
'melyeket nem egyszer álmodott át.
Sejtelmes lidércnyomásban rettegés,
kurta élete nem mindenható.
Zuhanás – repülés, sosemvolt idő,
s rámered az új, meztelen való' .

,nokav tagopat rékö"-tezekélmE
.lurob +ámoh a erie!émlé
lejjef ttotjahel wosámo!eb anéB
.luraduc wetlé nabgáliv tétös

Emlékezet-gyökér tapogat vakon,
élményeire a homály borul.
Béna benyomások lehajtott fejjel
sötét világban éltek cudarul.

,e%ége naltat%o wetelé za zE
xajáfért sutáliP wa' zednim "av
,ert%ereq ttetezűt tsárí "e ikA
.a+áriq wódi= a ,suzéJ :atjar s

Ez az életek osztatlan egésze,
vagy mindez csak Pilátus tréfája?
Aki egy írást tűzetett keresztre,
s rajta: Jézus, a zsidók királya.

nabávah terégí .1711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2001. május 25.

tneletgév a inlelgem mörÖy
Ynebsegév a
rodnáS vejajleB

„Öröm meglelni a végtelent
a végesben”
Beljajev Sándor

seméR

,sepéq erim telé a%uq a ,ű!rö°
_ semér na+o ,ű!!öq mes inlezpékle _
.segév a ttötöq zehneletgév a trem

nabávah getegref .11711 ,tsepsiQ

Rémes

Szörnyű, a kusza élet mire képes,
– elképzelni sem könnyű, olyan rémes –
mert a végtelenhez kötött a véges.

Kispest, 2002. január 13.

A didergő lélek magányosan bont
vitorlát a halhatatlanság vizén

tnob naso!ágam welél őgredid A
néziv gásnaltatahlah a tálrotiv

nednim ségzeR

,telé za llá lőbkeségzeR
;ne'nin tti +úsne"e
wezedegnel ettölüröQ
.nebtezekre%'ár "e
telé za ze ségzer sé !éF
;nab"an sé nebi'iq
we%el me%rop ,wo"av me%roP
.nabgatavis "an "e

nabávah getegref .111711 ,tsepsiQ

Rezgés minden

Rezgésekből áll az élet,
egyensúly itt nincsen;
Körülötte lengedezek
egy rácsszerkezetben.
Fény és rezgés ez az élet
kicsiben és nagyban;
Porszem vagyok, porszem leszek
egy nagy sivatagban.

Kispest, 2003. január 30.

,lótmoladjáf a %raka inludaba°y
tőpic wű% :takojab a indalef sé
Ygem lájdosazáh "av ,jlorásáv
inraL .M

„Szabadulni akarsz a fájdalomtól,
és feladni a bajokat: szűk cipőt
vásárolj, vagy házasodjál meg”
M. Larni

sotalánjaS

:ttelef dlöf a avot llá% tazó% zéheN
.ttel esgém ed ,anlov ttetehel nedniM _
,enneb gnez rokka wa' ní%gnah bbaso%áˇ
Xennel esgém wa'ráb _ :navgem nődimA

nabávah ótnobgéj .23711 ,tsepsiQ

Sajnálatos

Nehéz szózat száll tova a föld felett:
– Minden lehetett volna, de mégse lett.
Gyászosabb hangszín csak akkor zeng benne,
Amidőn megvan: – bárcsak mégse lenne!

Kispest, 2015. február 14.

:+ába% ze ,metrésgem aH
lláa%%iv ed ,nezehen

Ha megsértem, ez szabály:
nehezen, de visszaáll

néjdlöf ikneS
(teremsi inattél)

Senki földjén
(léttani ismeret)

,imalav nav mettelleM
.metjes ed ,motahtál men
lüröq %ev ú'úb wörÖ
.nebtél tlorátaheb e

Mellettem van valami,
nem láthatom, de sejtem.
Örök búcsú vesz körül
e behatárolt létben.

,tomálluh a mogofleF
.nabiajpala mezré
lakkosázoktavaeB
.nav ima ,áttlov wiláv

Felfogom a hullámot,
érzem alapjaiban.
Beavatkozásokkal
válik volttá, ami van.

,tétnelle za winű% aH
:lügne"gem rátah a sé
,lanovröq a crep ólúM
.lügév daramgem +ema
,lehel tsédejretiq sáM
.wotahtál men te+ema
:agáliv sétjes améN
.wotit naltazára"am
nebgés"e őzetél E
,lé wemre" s ólkodlah wa'
,őze"e lavágamnÖ
.léc a naltatahríel

nabávah wele% .1111711 ,tsepsiQ

Ha szűnik az ellentét,
és a határ meggyengül:
Múló perc a körvonal,
amely megmarad végül.
Más kiterjedést lehel,
amelyet nem láthatok.
Néma sejtés világa:
magyarázatlan titok.
E létező egységben
csak haldokló s gyermek él,
Önmagával egyező,
leírhatatlan a cél.

Kispest, 2004. április 4.

nneb ,tti tjú"lef ,gnorroF
netsiregnet %őb a

Forrong, felgyújt itt, benn
a bősz tengeristen

jahós ógrávóS

xnebrév a nav iM
.tedereső zA
,neb"e si dőlü°
.dekemre" wos geM

Sóvárgó sóhaj

Mi van a vérben?
Az őseredet.
Szülőd is egyben,
Meg sok gyermeked.

,jahó imlere°
.ze telümér s záL
javéd óda!!u°
.%el sönöt%ö daV

Szerelmi óhaj,
Láz s rémület ez.
Szunnyadó dévaj
Vad ösztönös lesz.

ajrá meletjeR
,előleb goro~
wa"áv rö!ö"-creP
.erőt ót%alluF

Rejtelem árja
Csorog belőle,
Perc-gyönyör vágyak
Fullasztó tőre.

nabrop zzála eN
,avlo'ábrokleF
ma+of neletgéV
XarU ógravaQ

Ne alázz porban
Felkorbácsolva,
Végtelen folyam
Kavargó Ura!

nabávah terégí .1111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2004. május 22.

ilröt panloh a tásádut panget A

A tegnap tudását a holnap törli

larrá za nebme°

Szemben az árral

,wnülé nebnözörágus ,mes "av wi%teT
.sám ajtlávlef taknia!ámo"ah A
,sánabbormota tnim ,gésnelej na+O
.wnüpékrév a wizotlávgem lőt+emA

Tetszik vagy sem, sugárözönben élünk,
A hagyományainkat felváltja más.
Olyan jelenség, mint atomrobbanás,
Amelytől megváltozik a vérképünk.

,sédevne% nednim tnim ,si gésgeteb A
,tehel zök%e őleven nabájólaV
,dere lőbgésirebme %ége za +eM?
.sétmeret a tlálat arknusátívaj S

A betegség is, mint minden szenvedés,
Valójában nevelő eszköz lehet,
'Mely az egész emberiségből ered,
S javításunkra talált a teremtés.

,wnü%ér nav nebtelé ipanzöktéh A
,talvát-tnopóludrof a séveq neb+eM?
.sélehret a őn arámá% né"e wa~
,wnüléf men :wenző" iőre tset a aH
,tahláv éttlüdi nétese +úsne"E
.sétemet a nöj :wégne" wőre za aH

nabávah getegref .11233334555567 ,tsepsiQ

A hétköznapi életben van részünk,
'Melyben kevés a fordulópont-távlat,
Csak egyén számára nő a terhelés.
Ha a test erői győznek: nem félünk,
Egyensúly esetén idültté válhat,
Ha az erők gyengék: jön a temetés.

Kispest, 1997. január 25.

a tetezré ttezeven wengéshé zAy
Yiq ajtláv aságzom őzűrű" romo"
ajno° recinuQ

„Az éhségnek nevezett érzetet a
gyomor gyűrűző mozgása váltja ki”
Kunitzer Szonja

nesehé aró°

,meteglüreq atógér ráM
:sám telé zA
.sápa'lökÖ
.negedi ttel mázahőlü°
.modok%apaq ed ,nesö'röG
wenzőlegeM
,we!évrögéL
.motaládo' a tto"ofle S
…me%kélme men ,nednim lluhiQ
,solit a woS
xmogáliv a lálpát leviM

Szóra éhesen

Már régóta kerülgetem,
Az élet más:
Ökölcsapás.
Szülőhazám lett idegen.
Görcsösen, de kapaszkodom.
Megelőznek
Légörvények,
S elfogyott a csodálatom.
Kihull minden, nem emlékszem…
Sok a tilos,
Mivel táplál a világom?

xmeletré za tahló% zehiQ
,so!ágam ?+O
.nopalnoh a űteb a tniM

Kihez szólhat az értelem?
Oly' magányos,
Mint a betű a honlapon.

nabávah getegref .12711 ,tsepsiQ

Kispest, 2006. január 31.

nav sé arsállah a delüf nav aH
…detrégem rokka ,arsátál a deme%

woglod nalatno%ah nesegéskü°

,gáliv a %et toglod %onoG
;etdelefle tepé% a
no"av ,romo! ,'lökre ,rekiS
.ejdnertelé ttoba% a
,si tní% se%%ö za ajpollE
;tájádo' "an telé za
,mes topan a ilet%it meN
.tá gáv norá'om a sé

Ha van füled a hallásra és van szemed
a látásra, akkor megérted…

Szükségesen haszontalan dolgok

Gonosz dolgot tesz a világ,
a szépet elfeledte;
Siker, erkölcs, nyomor, vagyon
a szabott életrendje.
Ellopja az összes színt is,
az élet nagy csodáját;
Nem tiszteli a napot sem,
és a mocsáron vág át.

,sázánrota' ,tú ttezevöQ
;egések%üb géssözöq
,geresrádam űtpörsá!!iF
xe-létre! _ Xddnom _ wülev sé

Kövezett út, csatornázás,
közösség büszkesége;
Finnyásröptű madársereg,
és velük – mondd! – nyertél-e?

,lüneltevzöq %tál mes timmeS
;dodagof abdagam ráb
,wailovát dnim woktit A
.do%agiv a romo" a s

Semmit sem látsz közvetlenül,
bár magadba fogadod;
A titkok mind távoliak,
s a gyomor a vigaszod.

,tnednim zzeré lemme% ttoku~
Xléjdeklesiv en ,zzeré
,were"siq "av rebmedav "éL
.lé wanám a wa' ika

nabávah sádlá .3711 ,a'araregÉ

Csukott szemmel érezz mindent,
érezz, ne viselkedjél!
Légy vadember vagy kisgyerek,
aki csak a mának él.

Égeraracsa, 2010. július 21.

„A jelenből lesz a múlt,
nem él meg, ′ki nem tanult”
népi mondóka

,tlúm a %el lőbnelej Ay
Ytlunat men iq? ,gem lé men
akódnom ipén

azzamlatraT

Tartalmazza

,nav !áih nabpanloh a gímA

Amíg a holnapban hiány van,

.nabám nav panget a gidda

addig a tegnap van mában.

nabávah wele% .1711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2001. április 22.

,tanáb sorku' ,tanáb ,tanáBy
Yxtaráv ebmeví% látkar tréiM
atón ió"re"

agásasrát wetseT

,ne'nin telé ttozábihlE
.nelteléköt a wos sigém
,tih a enneb se'émkörÖ
.tínat ika ,ikalav lleq s

„Bánat, bánat, csukros bánat,
Miért raktál szívembe várat?
gyergyói nóta

Testek társasága

Elhibázott élet nincsen,
mégis sok a tökéletlen.
Örökmécses benne a hit,
s kell valaki, aki tanít.

,erttet derbé taraka zA
.e%%ö rö%bböt röt te'nilib s
,tto nojdaram ,ttetjer léc A
.dotahtál tza ,tatu za má

Az akarat ébred tettre,
s bilincset tör többször össze.
A cél rejtett, maradjon ott,
ám az utat, azt láthatod.

_ né modut lój _ tettet nedniM
.!émzektevöq a itevöq
,rebme za réq togásgodloB
.retsem a ő :nöj sédevne%

Minden tettet – jól tudom én –
követi a következmény.
Boldogságot kér az ember,
szenvedés jön: ő a mester.

:ma=lab a ár talánjas A
.nabjab idlöf a tegne"e
,tré sotzib men ,tlé ika ,zA
.trémolagu! lü% tnalatgu!

nabávah ré!eq jú .113711 ,a'araregÉ

A sajnálat rá a balzsam:
egyenget a földi bajban.
Az, aki élt, nem biztos ért,
nyugtalant szül nyugalomért.

Égeraracsa, 2012. augusztus 7.

natsázoklodnog a ,tnékőlel%é natkelél A
,tnék!élőlé natrebme za ,tnékőtetzektevöq
te%é'löb a ,tnék!él sasrát natmoladasrát a
tnékőzere%dóm natteremsi za ,tnékőlélme%
lerrebme za wizoklalgof

x ttötlö tetseT

wan!ámodut bbötgel a aM
.a"rát a wa' rebme za
ne+im "oh ,za wi%tál lőbbE
.arágamnö i'návíq
,!ala neb+em? ,teremsi +O
.tagotnob mes ta!rá% gém
tréze rebme za nátza "Í
.talodnog ttötlö tetset

nabávah a!adlöf .1111233334555567 ,a'araregÉ

A lélektan észlelőként, a gondolkozástan
következtetőként, az embertan élőlényként,
a társadalomtan társas lényként, a bölcsészet
szemlélőként, az ismerettan módszerezőként
foglalkozik az emberrel

Testet öltött ?

Ma a legtöbb tudománynak
az ember csak a tárgya.
Ebből látszik az, hogy milyen
kíváncsi önmagára.
Oly ismeret, 'melyben alany,
még szárnyat sem bontogat.
Így aztán az ember ezért
testet öltött gondolat.

Égeraracsa, 1999. szeptember 25.

Könnyű a más gyerekét
tanácsadással nevelni

tékere" sám a ű!!öQ
inleven lassáda'ánat

...wütré netteT

Tetten értük...

,bbákni metdekletéq lejjefkereˇ
,pan "e-"e tnűt wenneletgév rokiM?
,tdaka% egév wanknukétáj a gíM?
.gású%%ob a tlov idólav gém ttO

Gyerekfejjel kételkedtem inkább,
'Mikor végtelennek tűnt egy-egy nap,
'Míg a játékunknak vége szakadt,
Ott még valódi volt a bosszúság.

,togásórpa siq "e wnütsereq aH
,wuttál loh ,lój wnützekélme ahoN
,wutdalef rám t!émer a rokim? sÉ
.tto men e%rep ,őle tlüreq rokkA

Ha kerestünk egy kis apróságot,
Noha emlékeztünk jól, hol láttuk,
És 'mikor a reményt már feladtuk,
Akkor került elő, persze nem ott.

,tátiv wos-wos tlü% gásnaltamlaziB
,sete%émret nabroq a nabba +eM?
.togásga!ah a wütré nettet treM

Bizalmatlanság szült sok-sok vitát,
'Mely abban a korban természetes,
Mert tetten értük a hanyagságot.

.gáliv a tdaram sé tlov naltatnoP
,ze sédevét tnire% wettőnlef A
.tlov sádóla' tto _ Xle ddih _ rokka eD

Pontatlan volt és maradt a világ.
A felnőttek szerint tévedés ez,
De akkor – hidd el! – ott csalódás volt.

nabávah telekiq .11233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1997. március 25.

,e!éf nav wanpan A
,etlé nav wantallá
,etél nav wen!évön
emelle% wenrebme

A napnak van fénye,
állatnak van élte,
növénynek van léte,
embernek szelleme
arjú %tehel at%iT

Tiszta lehetsz újra

,rebme za ttet%evlE
;timalav ttet%evle
,nebzöq asálrodnáV
.tínat "E za loha

Elvesztett az ember,
elvesztett valamit;
Vándorlása közben,
ahol az Egy tanít.

nájtú za tludnilE
,wentél ide"e za
,ttetmeret togáliV
.wenécrém ettet tza
:ttotíllá si t!évröT
,tékedré siq tájas
ettetíse!évrÉ
.té!égi ,tájtnopme%
ba% egésiné"E
,tetereq arámá%
eré%ér lölejiQ
.tekeret sé t!ári

Elindult az útján
az egyedi létnek,
Világot teremtett,
azt tette mércének.
Törvényt is állított:
saját kis érdekét,
Érvényesítette
szempontját, igényét.
Egyénisége szab
számára keretet,
Kijelöl részére
irányt és tereket.

,"í ttel etelé 'roQ
;senellete%émret
evzöktü la%%omzoQ
.sereq tsám atóza

Korcs élete lett így,
természetellenes;
Kozmosszal ütközve
azóta mást keres.

tnékkemre" tto"ahlE
, ?zotjahós wa' er"e
inrét raka a%%iV
.zohnohtto iső za

Elhagyott gyermekként
egyre csak sóhajtoz' ,
Vissza akar térni
az ősi otthonhoz.

woraka sé wo"av A
,se+eh men erre%"e
avdnomel lórkogloD
. Yserüy sika' %tehel

A vagyok és akarok
egyszerre nem helyes,
Dolgokról lemondva
lehetsz csakis „üres” .

,tö"nö" a delelgeM
:le %tehré "ú t+éköt s
,%dut inlusonoza aH
.lezekdelefeleb s

Megleled a gyöngyöt,
s tökélyt úgy érhetsz el:
Ha azonosulni tudsz,
s belefeledkezel.

'lökre za ah ,rokkA
,detél ed ,!évröt men
laggásat%it wemreˇ
.delé rokka detlé

Akkor, ha az erkölcs
nem törvény, de léted,
Gyermek tisztasággal
élted akkor éled.

nabávah getegref .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. január 13.

ttezevret laggássipruT
wotalvát sete%émret

Turpissággal tervezett
természetes távlatok

amét ótlémertelet%iT

Tiszteletreméltó téma

:agás!okélálat wnüsétmeret sejleT

Teljes teremtésünk találékonysága:

.azáhrát wansádut tlet lekkesédevéT

Tévedésekkel telt tudásnak tárháza.

nabávah őtevgam .11113711 ,tsepsiQ

Kispest, 2014. október 26.

erétezekélme za iknedniMy
za mes iknes ,widok%anap
Yerémletré
cneref okufsoR

„Mindenki az emlékezetére
panaszkodik, senki sem az
értelmére”
Rochefoucauld Ferenc

'niq sotazkotiT

Titokzatos kincs

ttözöq wavaj irebme zA
.imalav "e ttodót%oté°
,sát%oté% a neltőlne"E
.iknednim "í lürö sigéM

Az emberi javak között
Szétosztódott egy valami.
Egyenlőtlen a szétosztás,
Mégis örül így mindenki.

wi%gélegem lavéágaM
.iken ttotuj si i!!emráB
,!áih a "an ne+imrákA
.innet ávó% ajraka meN

Magáéval megelégszik
Bármennyi is jutott neki.
Akármilyen nagy a hiány,
Nem akarja szóvá tenni.

,so=árav +o 'niq "an a zE
: _ %ér a +éke' +imráb _ wizrÉ
.ttotuj bböt si lánsám wikeN
.%é irebme za :'niq a zE

nabávah a!adlöf .1113711 ,tsepsiQ

Ez a nagy kincs oly varázsos,
Érzik – bármily csekély a rész – :
Nekik másnál is több jutott.
Ez a kincs: az emberi ész.

Kispest, 2013. szeptember 27.

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.

,llánelle wanágamnö iQy
YlábinnaH tnim ,zétiv bbo"an
akódnom ipén

nabákráb !ekéröT

„Ki önmagának ellenáll,
nagyobb vitéz, mint Hannibál”
népi mondóka

Törékeny bárkában

nabákráb !ekéröt súh nevelE

Eleven hús törékeny bárkában

;niajbah telé droz a wizójah

hajózik a zord élet habjain;

,nebtélój asrát géssetelkétréM

Mértékletesség társa jólétben,

.niajníq tíh!e gássotatahllá sé

és állhatatosság enyhít kínjain.

nabávah sádlá .711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2000. július 20.

wájdroh nabkugam wo%onog Ay
Ytá nökütelé takulkop
sonáJ somliV woL

esem sé melenétröT

,ajdut netsI wa' temlenétröt A
.ilé gem rebme za
,ajrí rebme za gidep tésem A
.igér sé sö'lökre s
,nelet'lökre +em? ,teknümlenétröT
.ajtíkala netsI
weniettetzag wokonra= seréV
.asálrotgem ne'nin
,űm ttezejefeb lój esem a mÁ
.%éq ah"oh ,se!ére
:"e enneb asros nűb a sé %onoG
.sétetnüb semlertö"

nabávah molá .12711 ,tsepsiQ

„A gonoszok magukban hordják
poklukat életükön át”
Locke Vilmos János

Történelem és mese

A történelmet csak Isten tudja,
az ember meg éli.
A mesét pedig az ember írja,
s erkölcsös és régi.
Történelmünket, 'mely erkölcstelen,
Isten alakítja.
Véres zsarnokok gaztetteinek
nincsen megtorlása.
Ám a mese jól befejezett mű,
erényes, hogyha kész.
Gonosz és a bűn sorsa benne egy:
gyötrelmes büntetés.

Kispest, 2006. december 7.

waniata%tál sonoza men ikneSy
Ylevége%%ö
láP irélaV

„Senki nem azonos látszatainak
összegével”
Valéry Pál

x iq na"U

,ttelef rebme na+o tehzeklétí iQ

Ugyan ki ?

Ki ítélkezhet olyan ember felett,

lügöm ia'ársav telé za ika

aki az élet vasrácsai mögül

xttezekré abágatavis welél a

a lélek sivatagába érkezett?

nabávah molá .1113711 ,a!ábőQ

Kőbánya, 2013. december 31.

„Az, ami szép, örök gyönyörűség”
Keats János

Ygésűrö!ö" wörö ,pé% ima ,zAy
sonáJ %tíQ

nebte%évűm a watU
(ebémle"if wátét%e sé wosugólolif)

,tnednim gidnim intatumgeM
.inzára"ameleb wa' "av
zoh emedré !ámodut A
.ikráb idréq _ xtogásgodlob
,segéstehel rokka tú zA
.léc a bbőle ttozát%it ah
,za llá lovát lőttelé zA
xlélme% menah ,tokla men iq?
:tnelej s tatlúm a inrémgeM
.tekétré za in%á!ábiq
!rá siq a%óq tzöq wa!rá tloH
.tezekélme őzrőgem a
lór!ámodut a avdnomeL
.nepé daram te%évűm a
wonoki%kel ,wev!ökizéQ
.nebél ú%%oh le %év aros
,inlé wa' men tetelé zA
.mozajmo% si inzevlé ed
asros géspé% tlut%uple zA
.moladjáf wörö %el "í rám

Utak a művészetben
(filológusok és esztéták figyelmébe)

Megmutatni mindig mindent,
vagy csak belemagyarázni.
A tudomány érdeme hoz
boldogságot? – kérdi bárki.
Az út akkor lehetséges,
ha tisztázott előbb a cél.
Az élettől távol áll az,
'ki nem alkot, hanem szemlél?
Megmérni a múltat s jelent:
kibányászni az értéket.
Holt árnyak közt kósza kis árny
a megőrző emlékezet.
Lemondva a tudományról
a művészet marad épen.
Kézikönyvek, lexikonok
sora vész el hosszú lében.
Az életet nem csak élni,
de élvezni is szomjazom.
Az elpusztult szépség sorsa
már így lesz örök fájdalom.

,lleq inlélme% tevűmkemer A
.etré injáf _ indabbávot
dotoklagem "av delétÁ
.estré si sám "oh ,tnék%évűm

A remekművet szemlélni kell,
továbbadni – fájni érte.
Átéled vagy megalkotod
művészként, hogy más is értse.

nabávah terégí .113711 ,tsepjÚ

Újpest, 2012. május 4.

,iréeb lesséveq rebme idlöFy
Yirém erbbeseveq ah tia"áv
!arA

„Földi ember kevéssel beéri,
vágyait ha kevesebbre méri”
Arany

"av _ "aV

,"áv neltelüsejleteb a wos tréza nebtelé zA
."ál nesejlet "av ,!émeq lút "av _ sájot ttőf a tnim _trem

nabávah terégí .711 ,a'araregÉ

Vagy – vagy

Az életben azért sok a beteljesületlen vágy,
mert – mint a főtt tojás – vagy túl kemény, vagy teljesen lágy.

Égeraracsa, 2000. május 3.

e lüzöq golod nednim treMy
sigém wanmagam nogáliv"an
Ybbesekedrégel a wo"av né
tigraM akfaQ

„Mert minden dolog közül e
nagyvilágon magamnak mégis
én vagyok a legérdekesebb”
Kaffka Margit

x wi+em nojaV
(eksőlev)

:bba%%or a wi+em ,modut meN
,tiknes ahos inremsi meN
;bah a nezív tnim ,ingebel s
nasopala inremsi "aV

Vajon melyik ?
(velőske)

Nem tudom, melyik a rosszabb:
Nem ismerni soha senkit,
s lebegni, mint vízen a hab;
Vagy ismerni alaposan

,tievret sé tőtelli "E

Egy illetőt és terveit,

.nasoramah inet%evle s

s elveszteni hamarosan.

nabávah ré!eq jú .111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2003. augusztus 25.

gé ógo"ar nesedner nátu rahiv "oh ,ddelef eNy
webes ttetje latlá tú sö"nörög a sé ,wizektevöq
Ytezev éleflef tú za ah ,wanjáf mes timmes
iráS wádeF

nájla woglod a imalaV

netsI nav tto nájla woglod A
.nabkala ne+imalav
,nednim wéjdökűm "oh ,zohha mÁ
.nav si sám lüvíq atjar
,ótagzom sotazkotit a zE
;"á za wen!émetev tnim
:ólobmor "av ne"el őtípÉ
."áv segelővet a ze

nabávah netsipan .1112711 ,tsepsiQ

„Ne feledd, hogy vihar után rendesen ragyogó ég
következik, és a göröngyös út által ejtett sebek
semmit sem fájnak, ha az út felfelé vezet”
Fedák Sári

Valami a dolgok alján

A dolgok alján ott van Isten
valamilyen alakban.
Ám ahhoz, hogy működjék minden,
rajta kívül más is van.
Ez a titokzatos mozgató,
mint veteménynek az ágy;
Építő legyen vagy romboló:
ez a tevőleges vágy.

Kispest, 2008. június 12.

Y…wénzotláv en ima ,'niNy
%uicérkuL

„Nincs, ami ne változnék…”
Lucretius

naltaráv imalaV

Valami váratlan

,dávnö za rú°
.ne"é% a gár
tze atnopaN
.melégigév

Szúr az önvád,
rág a szégyen.
Naponta ezt
végigélem.

tanallip A
.nav nebnelej
motahtrat meN
.nabmokram a

A pillanat
jelenben van.
Nem tarthatom
a markomban.

tanaccom A
.naltaludzom
wölüremle S
.nabmagamnö

A moccanat
mozdulatlan.
S elmerülök
önmagamban.

telé za ráB
.nav nabsárrof
:ózotláv A
.naltazotláv

Bár az élet
forrásban van.
A változó:
változatlan.

nabávah őtevgam .11113711 ,cnirőltne%tseP

Pestszentlőrinc, 2014. október 11.

,ne+i tréza gésnednimgáliv A
tlü%éq lőbimmes a trem

A világmindenség azért ilyen,
mert a semmiből készült

…tlov imalaV
(eksőlev)

ximmes wa' "av ,imalav tloV

Valami volt…
(velőske)

Volt valami, vagy csak semmi?

,wésselü%gem gáliv a "oH

Hogy a világ megszülessék,

.innel ttelleq wenimalav

valaminek kellett lenni.

.%éq erkettet im? ,imalaV
,gé za atda tó% e _ Xne"eL
.sétmeret a ttöjertél sé

nabávah telekiq .711 ,tsepsiQ

Valami, 'mi tettekre kész.
Legyen! – e szót adta az ég,
és létrejött a teremtés.

Kispest, 2000. március 8.

nemleléf a sállav nedniMy
Ynemleléf ólav lótlálah a :lupala
"röˇ sekiM

witelü%ájjú rokimalaV

nav e%%em lőtte%évűm A
.ódnalah segésnözöq a
,őzöbnölüq gésiklel A
.ótagzi naltatahgof a s
,lüreq lezöq lovát a aH
.őtehré neltetehré za
:a=árav a ado siráM
.őn _ anjas _ űre%ólav a
,!ámo"ah sé te%évűm A
.lleq inlet%it nűh te+ema
,iga!a %el men géspé% A
.levimmes za sonoza men

„Minden vallás a félelmen
alapul: a haláltól való félelmen”
Mikes György

Valamikor újjászületik

A művészettől messze van
a közönséges halandó.
A lelkiség különböző,
s a foghatatlan izgató.
Ha a távol közel kerül,
az érhetetlen érhető.
Máris oda a varázsa:
a valószerű – sajna – nő.
A művészet és hagyomány,
amelyet hűn tisztelni kell.
A szépség nem lesz anyagi,
nem azonos az semmivel.

,neppékatlov tláv ássállaV
.ajdámi "ú mes iknes má
,ze tih ttetev ebtelé zA
.alatlá gem lüsetset "í

Vallássá vált voltaképpen,
ám senki sem úgy imádja.
Az életbe vetett hit ez,
így testesül meg általa.

te%évűm a sé sállaV
.nebége!él tokla te"e
,ttel éttelé "í trem ,trézA
.neletgév a lüsetsetgem s

Vallás és a művészet
egyet alkot lényegében.
Azért, mert így életté lett,
s megtestesül a végtelen.

nabávah molá .123711 ,sorávcnereF

Ferencváros, 2016. december 17.

notú tto"ahle ika tniMy
,ráj evléf ,evgetteR
téjef a ,wa' artáh zén re%"E
:rám ajtídrof mes geM
námo! wideknettes gödrÖ
Y…ráv artaludzom "e S
őzre% nelteremsi

„Mint aki elhagyott úton
Rettegve, félve jár,
Egyszer néz hátra csak, a fejét
Meg sem fordítja már:
Ördög settenkedik nyomán
S egy mozdulatra vár…”
ismeretlen szerző

X 'nin %aláV

Válasz nincs !

,womlá za gem wanlusólav meN
.widokláló tti +obét a
wotráv giddem ersetezgév A
xgiddem * notú tto"ahle za

Nem valósulnak meg az álmok,
a téboly itt ólálkodik.
A végzetesre meddig vártok
az elhagyott úton — meddig?

,avrud +em? ,tetset a metevgeM
.zodlá wankosáko% igér
aigrene za wa' lüde"E
.zoh tsádut ?%ih ,tí!ekémret

Megvetem a testet, 'mely durva,
régi szokásoknak áldoz.
Egyedül csak az energia
termékenyít, hisz' tudást hoz.

,lekkézré abotso wo"av waV
.ólrazap men te%émret a s
,lej nápu' ó% treveke%%ö zA
.ólav :tenezü enneb ed
wnuzoko takoráq imlezrÉ
.néde!!öq "av nesekzéhen
wnu"áv a %iv nó+of ta%tál "E
.nétnem wörküt treva%%iv a
xgásnalat!ozib e ttaim iQ
.wnutjar tőre %ev ó% ár 'nin
:gár séseebgéstéq a mÁ
xwnu"av nebézeq a weniq

nabávah getegref .2711 ,tsepsiQ

Vak vagyok ostoba érzékkel,
s a természet nem pazarló.
Az összekevert szó csupán jel,
de benne üzenet: való.
Érzelmi károkat okozunk
nehézkesen vagy könnyedén.
Egy látszat folyón visz a vágyunk
a visszavert tükrök mentén.
Ki miatt e bizonytalanság?
nincs rá szó vesz erőt rajtunk.
Ám a kétségbeesés rág:
kinek a kezében vagyunk?

Kispest, 2005. január 16.

,ttözöq golod wos dagam gem d%o eNy
.ődi daram men erge!él a rokka trem
Yesétípé dagamnÖ xge!él a iM
nairaM wátpiL

„Ne oszd meg magad sok dolog között,
mert akkor a lényegre nem marad idő.
Mi a lényeg? Önmagad építése”
Lipták Mariann

x ráv ar%aláV

Válaszra vár ?

,léc a nav loH
,wnüjnem errem
,ge!él e-nav
xwnü'niq a im

Hol van a cél,
merre menjünk,
van-e lényeg,
mi a kincsünk?

,nessezev iM
,t%aláv da iq
,%taht%aláv tim
x%tahláv évim s

Mi vezessen,
ki ad választ,
mit választhatsz,
s mivé válhatsz?

nabávah molá .11711 ,tsepsiQ

Kispest, 2002. december 3.

i%et +é%ev a wa~y
Ytetelé za á””an
znoflA édoD

„Csak a veszély teszi
naggyá az életet”
Daudet Alfonz

x winétröt ze nabólaV

Valóban ez történik ?

:rebme za ráj nebdöQ
.nebűrűs gidepgéM
telé za wizotláV
.ne%érem si no"aN

Ködben jár az ember:
Mégpedig sűrűben.
Változik az élet
Nagyon is merészen.

ettölüröq %el sáM
.péq a tnéknecrep ráM
gidda "í námrofóJ
.pél wa' giddema ,táL
,wizektevöq si iM
xerőle ajdut iQ
lüklén séggüfe%%Ö
.ebővöj lo%arA

nabávah getegref .11113711 ,tágirotaliF

Más lesz körülötte
Már percenként a kép.
Jóformán így addig
Lát, ameddig csak lép.
Mi is következik,
Ki tudja előre?
Összefüggés nélkül
Araszol jövőbe.

Filatorigát, 2014. február 3.

Yesevdeq víh %é za aizatnaF Ay
+oráQ idulafsiQ

telezpéq sé gásólaV

„A Phantasia az ész hív kedvese”
Kisfaludy Károly

Valóság és képzelet

,me% ótál "e tnim ,na+o telezpéq A

A képzelet olyan, mint egy látó szem,

,tál nebbesőre sé nabbasogáliv +ema

amely világosabban és erősebben lát,

.meletré őzén nesegerö za tnim

nabávah molá .113711 ,tsepjÚ

mint az öregesen néző értelem.

Újpest, 2012. december 11.

,weví% a wengé loh? ,ado wolrodnávlE
wetelü%ájjú djam nebé!éf woza sé

séserekgásólaV

Elvándorlok oda, ′hol égnek a szívek,
és azok fényében majd újjászületek

Valóságkeresés

,ge!él men molagoF
.ttőle nav a llá 'nin
ődi s rét wanrop A
.tővöj a ajtokla

Fogalom nem lényeg,
nincs áll a van előtt.
A pornak tér s idő
alkotja a jövőt.

me+eh molálat meN
,nebre%dner a nebbe
,gásólav wizetéL
xneltetehtréerléf

Nem találom helyem
ebben a rendszerben,
Létezik valóság,
félreérthetetlen?

,artlúm a wolodnoG
;gikecrep mezrétá
,erővöj gikárÓ
.wilet ze lőb!élöf

Gondolok a múltra,
átérzem percekig;
Órákig jövőre,
fölényből ez telik.

ttölöf metset mekleL
,gorobáh tnék%évűm
:wörö ima ,tnedniM
Xworaka inetré

nabávah molá .1111711 ,tsepsiQ

Lelkem testem fölött
művészként háborog,
Mindent, ami örök:
érteni akarok!

Kispest, 2004. december 8.

,ajtahdut men iknes ahoSy
za nabájólav ne+im "oh
Yte%émret irebme
we=orM .S

„Soha senki nem tudhatja,
hogy milyen valójában az
emberi természet”
S. Mrożek

adpa' sogásólaV

,nav ajléc wennedniM
xnalatléc tél a "aV
gásakos a sé aN
xnabólav tlotálroQ
talura!aq wos A
.őrétle lótsám"E
%el gési+éme% A
.őzedner ebgés"E
sállav sé !ámoduT
.!okám a tnim ,na+O
ősgév tte+eh gal%aM
.mo"áv argászagI
tenemtalodnog A
:weléf sigém ,sotnoF
nebgéstteljef a "oH
.welél a winűtlE

nabávah molá .123711 ,sorávcnereF

Valóságos csapda

Mindennek célja van,
Vagy a lét céltalan?
Na és a sokaság
Korlátolt valóban?
A sok kanyarulat
Egymástól eltérő.
A személyiség lesz
Egységbe rendező.
Tudomány és vallás
Olyan, mint a mákony.
Maszlag helyett végső
Igazságra vágyom.
A gondolatmenet
Fontos, mégis félek:
Hogy a fejlettségben
Eltűnik a lélek.

Ferencváros, 2016. december 9.

lőbtsüf ed ,gnál a ebtsüf lah meNy
wádo' a djam nabságo"ar a "oh ,tí%
Ya=árav ezzédilef tégeres űrö!ö"
%uicároH

+úsne"e neltűní%ólaV

tegele lór"áva%%iv A
.dut abáih am
,tludnile nannoha ,adO
.túa%%iv 'nin rám

„Nem hal füstbe a láng, de füstből szít,
hogy a ragyogásban majd a csodák
gyönyörű seregét felidézze varázsa”
Horatius

Valószínűtlen egyensúly

A visszavágyról eleget
ma hiába tud.
Oda, ahonnan elindult,
már nincs visszaút.

,tláv áttolah ,tremsi imA
.nelej a daram
,ój "oh ,tehel ,jú nasotziB
.nelteremsi ed

Ami ismert, halottá vált,
marad a jelen.
Biztosan új, lehet, hogy jó,
de ismeretlen.

nákof nednim sédőljef A
.wenzőtjer woktit
!él neletdév ,nalatlomáˇ
.wenne gem tlelef

A fejlődés minden fokán
titkok rejtőznek.
Gyámoltalan, védtelen lény
felelt meg ennek.

ettetízgör telé ?%%ö zA
:nödlöf a rok"e
gásnodjalut bbasotnofgeL
.nöt%ötelé za

nabávah ótnobgéj .12711 ,tsepsiQ

Az össz' élet rögzítette
egykor a földön:
Legfontosabb tulajdonság
az életösztön.

Kispest, 2006. február 16.

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

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

wosázotláV

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

Változások

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

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

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

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

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

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

nabávah getegref .1711 ,tsepsiQ

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

Kispest, 2001. január 26.

,sátiv gém am sédréq a zE
sánabborső tlov men gidep

wnugáliv naltazotláV

,sánabborső za péq simaH
.neltetehih si armomá°
:sám imalav tllá evtírűS
.netsI za sé ga!A nabtnoP
,immeS "an a tlov ettőlE
,ga!A rokka ertél ttöj ?"oH
xinzerégem tze sepéq iq S
wava% ,wava% neletletiH

Ez a kérdés ma még vitás,
pedig nem volt ősrobbanás

Változatlan világunk

Hamis kép az ősrobbanás,
Számomra is hihetetlen.
Sűrítve állt valami más:
Pontban Anyag és az Isten.
Előtte volt a nagy Semmi,
Hogy' jött létre akkor Anyag,
S ki képes ezt megérezni?
Hiteltelen szavak, szavak

acra zagi gásólav A
_ nebbe we%ih nesegés+éM _
,nabga!A za taduT sé téL
.melle° enneb nav lőtkörö S

A valóság igaz arca
– Mélységesen hiszek ebben –
Lét és Tudat az Anyagban,
S öröktől van benne Szellem.

wu+ etekef :gemöt isŐ
.ttel actuká= so!ámoduT
,wujdut ah ,ój _ sádnomtnellE
.ttet tnim ,ótahnov ebgéstéq S

Ősi tömeg: fekete lyuk
Tudományos zsákutca lett.
Ellentmondás – jó, ha tudjuk,
S kétségbe vonható, mint tett.

,nabájpala gáliv a zE
.ój a "í wa' ,nav na"ohA
,naltazotláv nebége!éL
.ólavékkörö tréze ?ppÉ

Ez a világ alapjában,
Ahogyan van, csak így a jó.
Lényegében változatlan,
Épp' ezért örökkévaló.

nabávah sádlá .12711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2006. július 7.

,ajózorátahgem gésiné"e za tnim ,welél A
nebkete%évűm a tuj ersézejefiq

x naltazotláv _ ózotláV

A lélek, mint az egyéniség meghatározója,
kifejezésre jut a művészetekben

Változó – változatlan ?

.gásólav téq amrof"e 'niN
,ado' a za ,loko%gem tiM?
:aru wőre za %tehel eT
.sádut a "í lüse!évrÉ

Nincs egyforma két valóság.
'Mit megszokol, az a csoda,
Te lehetsz az erők ura:
Érvényesül így a tudás.

,naltazotláv a im ,dotáL
xózotláv a im "oh ,tza sÉ
,ó+of nednim dettölüröQ
.nabtanallip a dezré tzE

Látod, mi a változatlan,
És azt, hogy mi a változó?
Körülötted minden folyó,
Ezt érzed a pillanatban.

xsáludni "av %el sállágeM
tnékkí'!éf "av %e%el se'éM
xnabkala gnál avot %nahoR
Xsárrof iső lef nojgozuB
,t!égi za lef dda en ahoS
Xnabsagam a %tehgebel "oH

nabávah ré!eq jú .1233334555567 ,a'araregÉ

Megállás lesz vagy indulás?
Mécses leszesz vagy fénycsíkként
Rohansz tova láng alakban?
Buzogjon fel ősi forrás!
Soha ne add fel az igényt,
Hogy lebeghetsz a magasban!

Égeraracsa, 1996. augusztus 9.

:nasajah tza deré meNy
Ynasojab si no%apoq
akódnom ipén

„Nem éred azt hajasan:
kopaszon is bajosan”
népi mondóka

gássonoza ózotláV
(lőbéröq tele'löb a)

,'nin loha ,tlov tto ógzom A
;%el loha ,tto 'nin gém ed
,őzetélmen a wizetéL
xze iken dnomtnelle "av
,lóbtaraka za %el !évröT
;áttadut tláv molagof s
,naltatahlah welél a wa~
.ágga!a davloeb +em?
talat%apat sé telélme°
,meletjes :tahtjú! tima
,ilé si tá talodnog A
.meretgem sádut a sé
,intuj enéq artadutnÖ
;ttözöktü abtálroq +em?
innov trátah tehel na"oH
xttözöq 'löb a sé sódut
,gásólav a zere% t!évrÉ
;etre% wilmobté% +ema
:sám mes tadut bbatnovlegeL
.em%E neletgév a tnim

nabávah telekiq .1711 ,tsepsiQ

Változó azonosság
(a bölcselet köréből)

A mozgó ott volt, ahol nincs,
de még nincs ott, ahol lesz;
Létezik a nemlétező,
vagy ellentmond neki ez?
Törvény lesz az akaratból,
s fogalom vált tudattá;
Csak a lélek halhatatlan,
'mely beolvad anyaggá.
Szemlélet és tapasztalat
amit nyújthat: sejtelem,
A gondolat át is éli,
és a tudás megterem.
Öntudatra kéne jutni,
'mely korlátba ütközött;
Hogyan lehet határt vonni
tudós és a bölcs között?
Érvényt szerez a valóság,
amely szétbomlik szerte;
Legelvontabb tudat sem más:
mint a végtelen Eszme.

Kispest, 2001. március 12.

erim nav ah ,tehel inzénleF

Felnézni lehet, ha van mire

...ráV

levimmes a ,rebme sokO
;ledek+éveq abáihdniM
látlov s "av bbanalatlomáˇ
.lánkotallá ttetmeret A
!ámodut a nebtelémlE
,tehel si ój ,si 'löb teheL
italroka" telé za eD
.tetelelef ráv ersédréQ

nabávah telekiq .1111233334555567 ,tsepsiQ

Vár...

Okos ember, a semmivel
Mindhiába kevélykedel;
Gyámoltalanabb vagy s voltál
A teremtett állatoknál.
Elméletben a tudomány
Lehet bölcs is, jó is lehet,
De az élet gyakorlati
Kérdésre vár feleletet.

Kispest, 1999. március 4.

:esélüsejleteb tél A
ejékéb géssejlet a

A lét beteljesülése:
a teljesség békéje

bmög=áraV

tél sé tadut A
xté% dasah tréim
welél a sé aN
xtehlé lettset wa'
,ődi za tto sáM
.őniq wnüklel ah
,nav "oh ,detré aH
,nasro" %tahzatu
:lattanov men eD
.lattalodnog a
_ weléf _ melle% A
.welél neltetset

Varázsgömb

A tudat és lét
miért hasad szét?
Na és a lélek
csak testtel élhet?
Más ott az idő,
ha lelkünk kinő.
Ha érted, hogy van,
utazhatsz gyorsan,
De nem vonattal:
a gondolattal.
A szellem – félek –
testetlen lélek.

,telÉ nav tréiM
xlálah a tréim s
weléL a teheL
.lálatazah "í
,gés"E za ajráV
,ajráz abágam
gésse!éF a wa~
.arágam taráv
,tneb * XtníQ a dstjeleF
,detrégem rokka
,tnedniM %"ahle aH
.degét wanráv rám

Miért van Élet,
s miért a halál?
Lehet a Lélek
így hazatalál.
Várja az Egység,
magába zárja,
Csak a Fényesség
várat magára.
Felejtsd a Kínt! ― bent,
akkor megérted,
Ha elhagysz Mindent,
már várnak téged.

nabávah őtevgam .11233334555567 ,luZ

Suhl, 1997. október 22.

,zagi "ú "E neletgév A
za men mes sé ,ze men mes "oh

A végtelen Egy úgy igaz,
hogy sem nem ez, és sem nem az

wotal!o%iv segéV

Véges viszonylatok

nerét ,námrof ,noga!a lúT
,őzetél imalav nav
lettélnerbé sé lassávlA
.őtehrém mesgém zednim

Túl anyagon, formán, téren
van valami létező,
Alvással és ébrenléttel
mindez mégsem mérhető.

,inlálatgem tehel na"oH
xneletgév :wanvíh "ú tim?
,wnüsévkeröt a ré tegéV
.meletré za dagar loh?

Hogyan lehet megtalálni,
'mit úgy hívnak: végtelen?
Véget ér a törekvésünk,
'hol ragad az értelem.

,wédaka% "av nav gés"E
;gásólav sogal!o%iv
,tímá% mes tim sátatumtÚ
.gáv ebnevele nednim s

Egység van vagy szakadék,
viszonylagos valóság;
Útmutatás mit sem számít,
s minden elevenbe vág.

,rátah wnüken tnop so!oziB
;nenednim nav lút +ema
lekkesépél ttotímá%iQ
.nelet!émer insereq
,sepéq welél a inrélE
;neserü wa' si za má
lukédnája s ,tnednim daleF
X…ne"el :tó% a ajpakgem

nabávah ré!eq jú .11711 ,a'araregÉ

Bizonyos pont nekünk határ,
amely túl van mindenen;
Kiszámított lépésekkel
keresni reménytelen.
Elérni a lélek képes,
ám az is csak üresen;
Felad mindent, s ajándékul
megkapja a szót: legyen…!

Égeraracsa, 2002. augusztus 11.

,zere% t!évré gém gásólav A
zehte%émret a llá lezöq ah

A valóság még érvényt szerez,
ha közel áll a természethez

talocnál neletgéV

,tétös sáldap a sé ecniP
.gálivpan a nav etzöQ
tévle wörö séréta%%iV
.wátiv le witehtnöd meN

Végtelen láncolat

Pince és a padlás sötét,
Közte van a napvilág.
Visszatérés örök elvét
Nem dönthetik el viták.

avlognarab tzöq wogáliV
:tekemre" téq matlálaT
,avlah mattál teki"e zA
.ttetelü% mes gem wisáM

Világok közt barangolva
Találtam két gyermeket:
Az egyiket láttam halva,
Másik meg sem született.

,nabónovlef ógzomkörÖ
:rájebröq gidnim +emA
.nav tto ővöj sé nelej ,tlúM
Xrám ergév wnéntehtrégeM

Örökmozgó felvonóban,
Amely mindig körbejár:
Múlt, jelen és jövő ott van.
Megérthetnénk végre már!

nabávah a!adlöf .1111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2004. szeptember 21.

,allivsav úgámoráHy
Yam tnim ,%el "ú men panloh
akódnom ipén

wosázotláv neletgéV
(lőbéröq nattalodnog a)

,neltetehel segéstehel A
.segéstehel neltetehel a
,nebgév a nav "í sételü% A
.segév nav "í nebsételü% sé
,ejele za tehel wanna zE
.gév a wenne ejele wanna
,tálálah a wanna ilé zE
.tételé wenneme ajlah za

nabávah te%é!e .1711 ,a'araregÉ

„Háromágú vasvilla,
holnap nem úgy lesz, mint ma”
népi mondóka

Végtelen változások
(a gondolattan köréből)

A lehetséges lehetetlen,
a lehetetlen lehetséges.
A születés így van a végben,
és születésben így van véges.
Ez annak lehet az eleje,
annak eleje ennek a vég.
Ez éli annak a halálát,
az halja emennek életét.

Égeraracsa, 2001. november 12.

ed ,segév wnütelÉy
Yneletgév sádut a
ec-gnau~

„Életünk véges, de
a tudás végtelen”
Csuang-ce

neletgéV

Végtelen

,neletgév sádut a sé segév wnütelé aH

Ha életünk véges és a tudás végtelen,

.neltetehel nesejlet inremsigem rokka

akkor megismerni teljesen lehetetlen.

nabávah getegref .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. január 15.

takogászagipala "an a wa' gésirebme zAy
rám wogászagitel%ér A .nezehen lef etremsi
Ylóbkogászagipala za wetzektevöq néde!!öq
trákeD

gásólav setezgéV

,lleq inkub wenőre sre! A
.tehző" őre iklel a
gásrotáb nav tzöq őtteQ
.tekődi za avráv
,llá tú%%ob te%émret A
.giléf tallá ,!évön
,locrah men rám welél A
.widoksamladaid

nabávah a!adlöf .12711 ,a'araregÉ

„Az emberiség csak a nagy alapigazságokat
ismerte fel nehezen. A részletigazságok már
könnyedén következtek az alapigazságokból”
Descartes

Végzetes valóság

A nyers erőnek bukni kell,
a lelki erő győzhet.
Kettő közt van bátorság
várva az időket.
A természet bosszút áll,
növény, állat félig.
A lélek már nem harcol,
diadalmaskodik.

Égeraracsa, 2006. szeptember 26.

tipannednim a telezpéq i%évűm A
lüneltűre%ólav sé neűre%ólav
itehtnö abámrof őlelefgem si

sélget%ev setezgéV

A művészi képzelet a mindennapit
valószerűen és valószerűtlenül is
megfelelő formába öntheti

Végzetes veszteglés

,ólav +omoq telé za zE
.léc ősgév men trekrís A
Yx%ém ávoh sé léttöj nannoHy
.lénkelél a tímá% meN _

Ez az élet komoly való,
A sírkert nem végső cél.
„Honnan jöttél és hová mész?”
– Nem számít a léleknél.

,erte%évűm a géskü% iM
;sádut wos a lleq weniq S
,ne'nin ajléc wentél a aH
xsálúmle za őkrátah S

Mi szükség a művészetre,
S kinek kell a sok tudás;
Ha a létnek célja nincsen,
S határkő az elmúlás?

arkótokla "an a jlodnoG
,nabbod nápmot ví% a aH _
, _ llá% abágam %é za aH
.naltatahlah űm a ráM

Gondolj a nagy alkotókra
– Ha a szív tompán dobban,
Ha az ész magába száll – ,
Már a mű halhatatlan.

,tadagam le dleré'ef eN
;neletgév men detset A
,!ámoda ?%ih ,avdalroplE
.neb!éfpan za lécnápgéJ

Ne fecséreld el magadat,
A tested nem végtelen;
Elporladva, hisz' adomány,
Jégpáncél az napfényben.

,topanloh a iq de%%ékrüF
;tia!rá panget a dzéN
,%lé nebnelej a gidnim ráB
Xtígesgem :enneb lázzíB

Fürkésszed ki a holnapot,
Nézd a tegnap árnyait;
Bár mindig a jelenben élsz,
Bízzál benne: megsegít!

nabávah őtevgam .1113711 ,tágirotaliF

Filatorigát, 2013. október 15.

,retsem si ev!öq telé zA
tínat lunaltó% +ema

Az élet könyve is mester,
amely szótlanul tanít

me!émeléV

,nödlöf a nav sádokla=roT
;wnu"av iúnatme%
,nötgör "em men sátlávné zA
.wnuraka si men ah

Véleményem

Torzsalkodás van a földön,
szemtanúi vagyunk;
Az énváltás nem megy rögtön,
ha nem is akarunk.

,ge!él a men akinhet A

A technika nem a lényeg,

;sádoklodnog a wa'

csak a gondolkodás;

gem ajda men tsádlogem A
.sám ahos wnütte+eh

A megoldást nem adja meg
helyettünk soha más.

,ődőlélme% né ősleb A

A belső én szemlélődő,

;wnudólognah men trem

mert nem hangolódunk;

,őléf ima nebtelé zA

Az életben ami félő,

.wnutlovim a wa' za

az csak a mivoltunk.

,ój ah _ tajú indagofeB
;tigér a inzirő
,ólav _ léc a sétmeretdneR
.tti gém _ lőbkék'e%ér
gásttoda sé sétípéleF
,telé imlezré men
,wájda támroftelé za wa~
.tetél ősleb a men
gem ajtrat men takoglod A
,tezekélme za wa'
gelgév leme eb!éf ah _ djaM
.tetere% a teknim

nabávah sádlá .711 ,a'araregÉ

Befogadni újat – ha jó,
őrizni a régit;
Rendteremtés a cél – való,
részecskékből – még itt.
Felépítés és adottság
nem érzelmi élet,
Csak az életformát adják,
nem a belső létet.
A dolgokat nem tartja meg
csak az emlékezet,
Majd – ha fénybe emel végleg
minket a szeretet.

Égeraracsa, 2000. július 22.

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

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

vlerézeV

Vezérelv

,tnala ahos jráj en ,nasagam dagam dstraT

Tartsd magad magasan, ne járj soha alant,

Xtnalatno%ah wos tnim ,indut tój séveq bboJ

Jobb kevés jót tudni, mint sok haszontalant!

nabávah sádlá .11711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2002. július 7.

:wo%oráf a wanatláiQ
Xwotazzá"iv ,nav !otáz tti

Kiáltanak a fároszok:
itt zátony van, vigyázzatok!

!orotótígáliV

, _ nödlöf a _ tti detehtré meN
;nalatgáliv ,nebtétös a
:nötröb a wű% ,ráz a nattaP
.nav ará "an wentelé za
,satu !ége% ,ttötöq zöhgöR
;melenétröt detelé za
,savah ,sögör datu ne"eL
.mesahos tza detehző" men

Világítótorony

Nem értheted itt – a földön – ,
a sötétben, világtalan;
Pattan a zár, szűk a börtön:
az életnek nagy ára van.
Röghöz kötött, szegény utas,
az életed történelem;
Legyen utad rögös, havas,
nem győzheted azt sohasem.

_ delev ttü"e _ rám telé zA
,tdala% bbávot tzöq woké!rá
,teret eb tlöt gnál secrédiL
Xtaras a sé tám a le d"ah s

Az élet már – együtt veled –
árnyékok közt tovább szaladt,
Lidérces láng tölt be teret,
s hagyd el a mát és a sarat!

:arki% őgé ,'ém ógolsiP
xtezüt wnünneb ttotjú" iq ?hjav
,ajtúq iső za nelteznÖ
.telüvér a tje abgásój s

Pislogó mécs, égő szikra:
vajh' ki gyújtott bennünk tüzet?
Önzetlen az ősi kútja,
s jóságba ejt a révület.

:trate%%ö +em? ,wotit a zA
.e!éf welél a ,!éf wörö
trap a lezöq trem ,derélE
.nebgéstétös setezgév e

nabávah ótnobgéj .1113711 ,tágirotaliF

Az a titok, 'mely összetart:
örök fény, a lélek fénye.
Eléred, mert közel a part
e végzetes sötétségben.

Filatorigát, 2013. február 26.

nelteremsi "av tremsi imalav wo%ip Ay
Ytlüreq er+eh őlelefgem men +ema ,ga!a
inraL .M

„A piszok valami ismert vagy ismeretlen
anyag, amely nem megfelelő helyre került”
M. Larni

wotal!o%iV
(eksőlev)

,nalatno%ah "oh ,na+o 'niN
imráb ,ikráb nebgezöq sáM
.nabgnah%%ö mes ,ne+eh ój 'nin
.ózorátah né ősleb A
,inremsi tza enelleq geM
.ólav ávoh :enlürediq s

nabávah molá .13711 ,tsepsiQ

Viszonylatok
(velőske)

Nincs olyan, hogy haszontalan,
Más közegben bárki, bármi
nincs jó helyen, sem összhangban.
A belső én határozó.
Meg kellene azt ismerni,
s kiderülne: hová való.

Kispest, 2011. december 17.

agássokéta"of %ége za %ér A

A rész az egész fogyatékossága

metlüsebme% evzéna%%iV

Visszanézve szembesültem

,tamagam mattál aM
;nebröküt a mattál
wetel%ér a lohA
.neb%ége wet%evle

Ma láttam magamat,
láttam a tükörben;
Ahol a részletek
elvesztek egészben.

,sőremsi tel%ér A
;negedi %ége za
tnűt si le emletrÉ
.ne%ége gidepgém

A részlet ismerős,
az egész idegen;
Értelme el is tűnt
mégpedig egészen.

enneb wannav wiQ
,nebérküt tel%ér a
é%%ége i%et im S
xnepéq a t%ér siq a

Kik vannak benne
a részlet tükrében,
S mi teszi egésszé
a kis részt a képen?

nabávah getegef .111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2003. január 21.

,nebdlöf na+o gör!ara imelle% talodnog Ay
Yttotná% ejéke őlev"a wos rám ne+ema
névT wáM

sétniketa%%iV

,ajnáecó ődi za "aN
:nólavnelej nednim zénlút
.abtlúm ilovát a a%%iv
,wevédazá% wandolováT
,wandolovát na"oha sé
.wenré bbelezöq zohsám"e
wamladorib ,woroq tlúmlE
:atadará naltadaka%
.wanlúmle djam ,wenzekteleq

„A gondolat szellemi aranyrög olyan földben,
amelyen már sok agyvelő ekéje szántott”
Mark Twain

Visszatekintés

Nagy az idő óceánja,
túlnéz minden jelenvalón:
vissza a távoli múltba.
Távolodnak századévek,
és ahogyan távolodnak,
egymáshoz közelebb érnek.
Elmúlt korok, birodalmak
szakadatlan áradata:
keletkeznek, majd elmúlnak.

,lálah _ telé ,tanáb _ mörÖ
gásso!ágam sotazkotit
.llá debéle sé damátlef

Öröm – bánat, élet – halál,
titokzatos magányosság
feltámad és elébed áll.

rátahótál igálivsŐ
,nebrű za trat togáslovát
.ráv ekélme wopan tlúmle s

Ősvilági látóhatár
távolságot tart az űrben,
s elmúlt napok emléke vár.

tset a ttel ánnaltatahlaH
,nálanjah wensétmeret a
.tsepéq zohám tlovgem nednim s
,séveq men neltetehtré zA
:egéssepéq %é za sé ví%
.sézekélme s sátál ősleb

nabávah molá .13711 ,tágirotaliF

Halhatatlanná lett a test
a teremtésnek hajnalán,
s minden megvolt mához képest.
Az érthetetlen nem kevés,
szív és az ész képessége:
belső látás s emlékezés.

Filatorigát, 2011. december 8.

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,
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