Nyíri Attila
alittA irí˘

Politikai versek
wesrev iakitiloP

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

Sok-sok jószág áll utamon,
elkergetni ernyedt karom

iajgnah moladjáf A

A fájdalom hangjai

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

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

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

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

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

nabávah getegref .2711 ,tsepsiQ

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

Kispest, 2005. január 29.

„Egy keserű nép sír belőlem,
hát ne szeress, de ne félj tőlem”
József Attila

,melőleb rís pén űreseq "Ey
Ymelőt jléf en ed ,ssere% en táh
alittA fe=óJ

zohkádzag A

A gazdákhoz

(weniővevt%ér sétetnüt ivé .2511 a)

(a 2005. évi tüntetés résztvevőinek)

,sédevne% a nerét ,lüvíQ
.tazára"am a nav lüleB
,takoglod a wájnov-wázzúH
.tazála" wa' ,ze medré meN

Kívül, téren a szenvedés,
Belül van a magyarázat.
Húzzák-vonják a dolgokat,
Nem érdem ez, csak gyalázat.

,ódokládzag _ wájdnom _ ,ssev eNy
Xtekemre" et ,a!a ,jlü% en S
:ólav erim sátjahlef A
YXdere!eq a %évle si"Ú
,me%et né tnim ,jákal wa' "éLy
.takaru za moláglo%iQ
,metezmen mes ,monoh ne'niN
Y .tdapale trem ,rám 'nis mevlE

„Ne vess, – mondják – gazdálkodó,
S ne szülj, anya, te gyermeket!
A felhajtás mire való:
Úgyis elvész a kenyered!”
„Légy csak lakáj, mint én teszem,
Kiszolgálom az urakat.
Nincsen honom, sem nemzetem,
Elvem sincs már, mert elapadt.”

,ódokládzag ,wiken ””ih eN
Xdetezmen űh a nav deleV
, _ ój a ze sé _ wnülev %lé ttI
.tedetih a wüjtísőrE

Ne higgy nekik, gazdálkodó,
Veled van a hű nemzeted!
Itt élsz velünk – és ez a jó – ,
Erősítjük a hitedet.

,ódokládzag ,wnu"av deleV
Xwanadnom si timráb ,ddih eN
,ó% a men sé ge!él a ttet A
.garah a nöj ,'nin ttet ah wa~

Veled vagyunk, gazdálkodó,
Ne hidd, bármit is mondanak!
A tett a lényeg és nem a szó,
Csak ha tett nincs, jön a harag.

Xergév é””e rám wotajláV
.ságofa! men wetere!eQ
,arkotomá% tdaram tú "E
X SÁGOFE°°Ö :za "e za za S

Váljatok már eggyé végre!
Kenyeretek nem nyafogás.
Egy út maradt számotokra,
S az az egy az: ÖSSZEFOGÁS !

nabávah ótnobgéj .2711 ,tsepsiQ

Kispest, 2005. február 28.

”í s ;matsom temezeq a gidnim sigém sé…y
Ynatsom temejef a el motjah lejjef tlemelef
+oráQ i!ál%A

acra molatah A

„… és mégis mindig a kezemet mostam; s így
felemelt fejjel hajtom le a fejemet mostan”
Aszlányi Károly

A hatalom arca

Xlázzoklodnog en ,rebme ,%%a"oF
.lá% gatsav wos töq zohlo%áj A
Xmoraka tze * dejef dlán%ah eN
.molatah a :deken modnom nÉ

Fogyassz, ember, ne gondolkozzál!
A jászolhoz köt sok vastag szál.
Ne használd fejed — ezt akarom!
Én mondom neked: a hatalom.

,wéq "av söröv meken za "edniM
.wékrü% a gidnim wese+é%eV
Xmoraka tze * jlorásáv sé jlumáB
.molatah a :deken modnom nÉ

Mindegy az nekem vörös vagy kék,
Veszélyesek mindig a szürkék.
Bámulj és vásárolj — ezt akarom!
Én mondom neked: a hatalom.

né wo"av tti djam indoklodnoG
.nékereq dlöf e tte+eh ikráB
Xmoraka tze * tsétedrih táh zzéN
.molatah a :deken modnom nÉ

Gondolkodni majd itt vagyok én
Bárki helyett e föld kerekén.
Nézz hát hirdetést — ezt akarom!
Én mondom neked: a hatalom.

,lüröq-söröq djam %ev zív so"naL
.lürö rebme wos _ modut _ wennE
Xnogataváb jlé ,lájdógga eN
.molatah a :deken modnom nÉ

Langyos víz vesz majd körös-körül,
Ennek – tudom – sok ember örül.
Ne aggódjál, élj bávatagon!
Én mondom neked: a hatalom.

,weléf trem ,ttünednim wo"av ttO
.welé ttala dlöf a ,nnel ,nebtétöS
:motatum trem ,rám dotahtál mÁ
.mocra izagi za si ne+iM

Ott vagyok mindenütt, mert félek,
Sötétben, lenn, a föld alatt élek.
Ám láthatod már, mert mutatom:
Milyen is az igazi arcom.

nabávah ré!eq jú .1711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2001. augusztus 9.

,mekén mojab sám anlov iMy
neké% i+áriq a "oh tniM
,lű talládav tte+eh rebmE
Ylűnelte"eq widoklarU
ifőteP

…evzekélme arúrobáhgáliv téq A
(weniővevt%ér sétetnütadzag sö- 2711 a)

,atraka iq taknuvaj A
xabdah ra"am a tllá% tréiq s
tepén a atpa'eb gidniM
.temén ,%oro ,tót ,cár ,hálo
erémlerés wanra"am A
.erév ttolluh trénegedi
,temén a za tój raka meN
Xgem énleven netsI za "oh
, - wnüdzüq men ah s - éntehet aH
.wnülőleb enleven táglo%
,temén %onog ,őlpé'av+eP
Xgem énleven netsI za "oh

„Mi volna más bajom nékem,
Mint hogy a királyi széken
Ember helyett vadállat űl,
Uralkodik kegyetlenűl”
Petőfi

A két világháborúra emlékezve…
(a 2005 -ös gazdatüntetés résztvevőinek)

A javunkat ki akarta,
s kiért szállt a magyar hadba?
Mindig becsapta a népet
oláh, rác, tót, orosz, német.
A magyarnak sérelmére
idegenért hullott vére.
Nem akar jót az a német,
hogy az Isten nevelné meg!
Ha tehetné – s ha nem küzdünk – ,
szolgát nevelne belőlünk.
Pelyvacséplő, gonosz német,
hogy az Isten nevelné meg!

,noknuka! a tlü tegelE
.nojnosole "oh ,ejedi
,temén wonlá ,úva××imaH
Xgem énleven netsI za "oh

Eleget ült a nyakunkon,
ideje, hogy elosonjon.
Hamisszavú, álnok német,
hogy az Isten nevelné meg!

:adzag ,armava% a jle"iF
Xarrátah a nartáb wa' jllá
,temén a eb ttöj tto giddE
Xgem énleven netsI za "oh

Figyelj a szavamra, gazda:
állj csak bátran a határra!
Eddig ott jött be a német,
hogy az Isten nevelné meg!

,dut tim "oh ,tza attatumgeM
Xtupaq iken et tsom ssatum
,temén a za wnülőt "em "aV
Xtegév sofú' djam ré tti "av
nabávah telekiq .2711 ,tsepsiQ

tazára"aM
ettezev ermI hteméN néjedi sétetnütadzag A
tácrát isét%eljefkédiv sé i"üsélevűmdlöf a

Megmutatta azt, hogy mit tud,
mutass most te neki kaput!
Vagy megy tőlünk az a német,
vagy itt ér majd csúfos véget!

Kispest, 2005. március 10.

Magyarázat
A gazdatüntetés idején Németh Imre vezette
a földművelésügyi és vidékfejlesztési tárcát

,dzedréq takoza lénséserektÚ
Xatjar watráj rám wika

Útkeresésnél azokat kérdezd,
akik már jártak rajta!

nebdöq A

nokáctu za we"eM
,natlokrub ebdöq
wannahus werebmE
.naltó% _ mettellem

A ködben

Megyek az utcákon
ködbe burkoltan,
Emberek suhannak
mellettem – szótlan.

mettelef lohalaV
,rádam "e lüper
,mollah tájgnah a wa~
.ráq :ajtláiq tza

Valahol felettem
repül egy madár,
Csak a hangját hallom,
azt kiáltja: kár.

,+ámoh mettölüröQ
:we!éf ráb wengé
,motál men ah ,bboj eD
.wepél ebima

Körülöttem homály,
égnek bár fények:
De jobb, ha nem látom,
amibe lépek.

,watló% ahtnim ,wilméR
:rám anlov watló%
YXéle dabál a zzéNy
.ráq ,metle"if men

Rémlik, mintha szóltak,
szóltak volna már:
„Nézz a lábad elé!”
nem figyeltem, kár.

,gevü za so+ámoH
;telé za +ámoh
nab+ámoh a nebbE
.welél a léf "ú

Homályos az üveg,
homály az élet;
Ebben a homályban
úgy fél a lélek.

x%avat a gém nöjlE
ráb ,evséq ti'iq
,+ámoh a rám winűT
Xráq men tréima

Eljön még a tavasz?
kicsit késve, bár
Tűnik már a homály,
amiért nem kár!

nabávah molá .11233334555567 ,luZ

Suhl, 1997. december 16.

„Az erdő zeng: kakukk,
Messzire száll szavuk”
műdal

,wkukaq :gnez ődre zAy
Ywuva% llá% eri%%eM
ladűm

wkukaq silárebil A

,tlöq men ahos ,rádam "e naV
.si am wijot ebék%éf sám
,nasamlagro% lokkukaq mÁ
.silárebil izagi "í

nabávah terégí .111711 ,a'araregÉ

A liberális kakukk

Van egy madár, soha nem költ,
más fészkébe tojik ma is.
Ám kakukkol szorgalmasan,
így igazi liberális.

Égeraracsa, 2003. május 1.

Van olyan nő, aki úgy néz ki, mint
az egyiptomi múmia fásli nélkül

tnim ,iq zén "ú ika ,őn na+o naV
lüklén ilsáf aimúm imotpi"e za

amlá aimúm A

A múmia álma

(erésétnelejiq adgaM .Q énQ)

(Kné K. Magda kijelentésére)

:aimúm a widokzálaˇ
;wétrevlef lóbámlá za
,inpol tezém tto%ám aráF
.gé za tto"orár rokima

Gyalázkodik a múmia:
az álmából felverték;
Fára mászott mézet lopni,
amikor rárogyott az ég.

,tá'nam socnár attotjú!iQ
;tlúdlef na+o ttel rokke sé
,amlá söröv gem tdaka% ttO
…tlú!el ne+ém abáf a "oh

nabávah wele% .1111711 ,tsepsiQ

Kinyújtotta ráncos mancsát,
és ekkor lett olyan feldúlt;
Ott szakadt meg vörös álma,
hogy a fába mélyen lenyúlt…

Kispest, 2004. április 10.

„′Ki nem szeret, mindig fél,
Aki szeret, kétszer él”
népi mondóka

,léf gidnim ,tere% men iq?y
Ylé re%téq ,tere% ikA
akódnom ipén

nabázáH rorreT A

:netseP _ lammákonu mattál tázáH rorreT
.neltetere% ,neletrö!öQ
:nebbe% tehlé rebme za "oh ,me%iH
Xnebtetere% gáliv a sáM

nabávah telekiq .11711 ,tsepsiQ

A Terror Házában

Terror Házát láttam unokámmal – Pesten:
Könyörtelen, szeretetlen.
Hiszem, hogy az ember élhet szebben:
Más a világ szeretetben!

Kispest, 2002. március 3.

,lef dobod arsagam ne+imráb taras A
ólav ávoha ,ado ?lluha%%iv gidnim

zoh - Yráglopgálivy A

,"av tto lohráb "oh ,tza moduT
,tahzoh t!őle +eh a loha
,dotahtatráj dá% a lohA
.ton%ah zoh men wenpén a ze
,derekö" 'nin "oh ,za !áiH

A sarat bármilyen magasra dobod fel,
mindig visszahull′ oda, ahová való

A „világpolgár” - hoz

Tudom azt, hogy bárhol ott vagy,
ahol a hely előnyt hozhat,
Ahol a szád jártathatod,
ez a népnek nem hoz hasznot.
Hiány az, hogy nincs gyökered,

.detevöq tznép a ,tznép a wa'

csak a pénzt, a pénzt követed.

,immes a%%iv trat men táh "Í

Így hát nem tart vissza semmi,

Xinnem lleq le :lé% a paklef

felkap a szél: el kell menni!

,azah sé tih töq men trézA

Azért nem köt hit és haza,

.azal negi dö'lökre trem

mert erkölcsöd igen laza.

nabávah ótnobgéj .1233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1996. február 20.

,%etáv a zédi t!éF
%etávój tamlazrob

Fényt idéz a vátesz,
borzalmat jóvátesz

X netsI ,wnüken t!éf jdA

tanáb a trakateB
,temegne lavá!rá% ,temegne lavá!rá°
tazála" wos a zE
.temetle neppékgév ,temetle neppékgéV

Adj fényt nekünk, Isten !

Betakart a bánat
Szárnyával engemet, szárnyával engemet,
Ez a sok gyalázat
Végképpen eltemet, végképpen eltemet.

,gimosúh lotah níQ
;nav motanábúb "an ,nav motanábúb "aN
wizot%o üd a wa~
.nabmosros sevreseq ,nabmosros sevreseQ

Kín hatol húsomig,
Nagy búbánatom van, nagy búbánatom van;
Csak a düh osztozik
Keserves sorsomban, keserves sorsomban.

,wéndut ah ,wénnemlE
Xerdlöf i%%em ed ,jeh ,erdlöf i%%em ed ,jeH
,wédiv a entöq meN
.erkörö mán"ahle ,erkörö mán"ahlE

Elmennék, ha tudnék,
Hej, de messzi földre, hej, de messzi földre!
Nem kötne a vidék,
Elhagynám örökre, elhagynám örökre.

:menneb ríslef "áv A
Xmoraka tamázah ,moraka tamázaH
neke!!öq etekeF
.molad a llá%ázzoh ,molad a llá%ázzoH
meklel a widök%üQ
,laggáliv teküs e ,laggáliv teküs E
nelet!éf ólav A
.llavár lattazohráq ,llavár lattazohráQ
wotláiklöf sigéM
:nnel ,tti nebtétös a ,nnel ,tti nebtétös A
,wotá za gem wéjnű°
XnetsI ,wnüken t!éf jda ,netsI ,wnüken t!éf jdA

nabávah telekiq .111711 ,tsepsiQ

A vágy felsír bennem:
Hazámat akarom, hazámat akarom!
Fekete könnyeken
Hozzászáll a dalom, hozzászáll a dalom.
Küszködik a lelkem
E süket világgal, e süket világgal,
A való fénytelen
Kárhozattal rávall, kárhozattal rávall.
Mégis fölkiáltok
A sötétben itt, lenn, a sötétben itt, lenn:
Szűnjék meg az átok,
Adj fényt nekünk, Isten, adj fényt nekünk, Isten!

Kispest, 2003. március 26.

tazára"aM

Magyarázat

őtlöq ótálebővöj ,sój _ %etáv

vátesz – jós, jövőbelátó költő

,géspé% a taknu"a gem wussi˘
,wesévkeröt semen ,wotalodnog ój a
Xttőle gés%ékerttet sé vdekój a

x raka men "av ,rakA

,delé arjú gásra"am A
.ajtahtál iknednim
,tahtagzomgem tedlöf-tegE
.ajraka no"an ah
,lőbgéstétös a tlov gélE
.giánatsom wütrűt
:ebkejef a totalodnoG
Xwiláv ássogáliv s

nabávah telekiq .233334555567 ,tsepsiQ

Nyissuk meg agyunkat a szépség,
a jó gondolatok, nemes törekvések,
a jókedv és tettrekészség előtt!

Akar, vagy nem akar ?

A magyarság újra éled,
mindenki láthatja.
Eget-földet megmozgathat,
ha nagyon akarja.
Elég volt a sötétségből,
tűrtük mostanáig.
Gondolatot a fejekbe:
s világossá válik!

Kispest, 1995. március 22.

tepén "e +ema ,sápa' bbo"angel A
sátí!ári neltőlelef a ,tehré

sétmeret _ sátoklA

A legnagyobb csapás, amely egy
népet érhet, a felelőtlen irányítás

Alkotás – teremtés

sátokla irebme zA
.neletsélzí e%ér bbo"an
,abmorto nódoklaviH
.metré si men tekü%érój

Az emberi alkotás
nagyobb része ízléstelen.
Hivalkodón otromba,
jórészüket nem is értem.

,sétmeret inetsi zA
,te%étlöq segésnef a tnim
lavájáb gésűre%"E
.teknüklel a gem ajtídni

Az isteni teremtés,
mint a fenséges költészet,
Egyszerűség bájával
indítja meg a lelkünket.

lerrebme za ah ,%el iM
xőtmeret a llá% abátiv
,%el ámmor zám idlöf A
.ő'löb a %el lóbósropoq s

Mi lesz, ha az emberrel
vitába száll a teremtő?
A földi máz rommá lesz,
s koporsóból lesz a bölcső.

nabávah ré!eq jú .12711 ,a'araregÉ

tazára"aM
rahiv trötiq ttala wétájizüt A
atzoko tálálah rebme bböt

Égeraracsa, 2006. augusztus 20.

Magyarázat
A tüzijáték alatt kitört vihar
több ember halálát okozta

lö zá% bböt :wédaka% +éM
lőtkeze rám le t%aláv

Mély szakadék: több száz öl
választ el már ezektől

… wilmoel díh "e gímA

,weme%cnál so!áiH
.réllip s őf- wiz!áih
:we"em bbávot ah"oH
.résíq mosros a wa'
xerőle mattál "oH
.modnom si abáiH
tehel men am inniH
.notrap e weniknes

Amíg egy híd leomlik …

Hiányos láncszemek,
hiányzik -fő s pillér.
Hogyha tovább megyek:
csak a sorsom kísér.
Hogy láttam előre?
Hiába is mondom.
Hinni ma nem lehet
senkinek e parton.

,mennem lleq bbávot aH
,we!émer a wúih
artrap óslút a "oh
.weréle ahalav

Ha tovább kell mennem,
hiúk a remények,
hogy a túlsó partra
valaha elérek.

,wetniket men artáH
.avllá t!!e% a mo"ah
tetenezü wodroH
.avrázel nomakja

Hátra nem tekintek,
hagyom a szennyt állva.
Hordok üzenetet
ajkamon lezárva.

,weréado djam aH
:woládreh topan loh?
.wilmoel réllip ,díh
Xwotá ,djam welrötgeM

nabávah ótnobgéj .11112711 ,'áhoM

Ha majd odaérek,
'hol napot herdálok:
híd, pillér leomlik.
Megtörlek majd, átok!

Mohács, 2009. február 11.

,ikalav atarkomed gidda wa' wnuláNy
Yaráfakrobu za widok%apaq men löf gíma
%ulupiS

„Nálunk csak addig demokrata valaki,
amíg föl nem kapaszkodik az uborkafára”
Sipulusz

x atarkomeD _ x atarkot%irA

Arisztokrata ? – Demokrata ?

,!él a za atarkot%irA
, _ inrava'-inrű' lleq men _
,llá attala iq? ,tza ikA
.izénel dnim takoza

Arisztokrata az a lény,
– nem kell csűrni-csavarni – ,
Aki azt, 'ki alatta áll,
azokat mind lenézi.

,+éme% a za atarkomeD
, _ inremsilef zéhen men _
,llá ettölöf iq? ,tza ikA
.izénel dnim takoza

Demokrata az a személy,
– nem nehéz felismerni – ,
Aki azt, 'ki fölötte áll,
azokat mind lenézi.

,no"av a sé gnar a %et tiM
xtakos da géstehet a s
,arra mícgoj mes wi"e mÁ
.takosám wnüzzénel "oh

Mit tesz a rang és a vagyon,
s a tehetség ad sokat?
Ám egyik sem jogcím arra,
hogy lenézzünk másokat.

nabávah te%é!e .11113711 ,cnirőltne%tseP

Pestszentlőrinc, 2014. november 28.

xóinu za ój %el weniQ
órue eréb s ,ólurá iq?

Kinek lesz jó az unió?
′Ki áruló, s bére euró

X géssőlelef a ékóríála zA
(eksőlev)

.tdaram nohtto pén ra"am A
,wettev tomráj wódnom tnegI

tazára"aM
sélüse"e —* óinu
menznép sözöq * órue

Az aláíróké a felelősség !
(velőske)

A magyar nép otthon maradt.
Igent mondók jármot vettek,

.tarakazöq men "í ze sé

és ez így nem közakarat.

.géle tdaram űklelaglo°

Szolgalelkű maradt elég.

:getter lótó% "e iq? ,za Ő

Ő az, 'ki egy szótól retteg:

.gésneltetehteget%evgem

megvesztegethetetlenség.

nabávah wele% .111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2003. április 13.

Magyarázat
unió — egyesülés
euró — közös pénznem

,akó' a widrüf abáiHy
Yelőleb ú//ah %el men
gászagi igér

„Hiába fürdik a csóka,
nem lesz hattyú belőle”
régi igazság

X lleq inlusonozA

,vén "e tehel ólnája óJ
.ikráb tahtísora"aM
,éndelefle tájtlúm ikA
.ilére' si téven zA

Azonosulni kell !

Jó ajánló lehet egy név,
Magyarosíthat bárki.
Aki múltját elfeledné,
Az nevét is cseréli.

,révtset tdehríh téqnezit "Í
,dlefnezoR wüvendála~
galli~ ,óríB ,isokáR tteL
.tremsi nevén ia!áB S

Így tizenkét hírhedt testvér,
Családnevük Rosenfeld,
Lett Rákosi, Bíró, Csillag
S Bányai néven ismert.

,legáN a tlov dála' wisáM
;ttel semeN apa ój A
sé ávirá˘ aif téq A
. Yttedesemeny árrodáN

Másik család volt a Nágel,
A jó apa Nemes lett;
A két fia Nyárivá és
Nádorrá „nemesedett” .

ttögöm weven úsázgnah óJ
meremsi mes lef sonjaS
iq? ,tót%almob tdavloeb A
.negedi si arbbávoT

Jó hangzású nevek mögött
Sajnos fel sem ismerem
A beolvadt bomlasztót, 'ki
Továbbra is idegen.

nabávah wele% .2711 ,tsepsiQ

Kispest, 2005. április 1.

:tsoráv a wotá-!rö% bbesebesgel a ze ,ríH a ajráJ…y
,eklel a nabábál ,tuf "oh ,ppé itetlé za %ih treM
Ylüdneliken ,jráv wa' ,nebtedzeq i'iq _ léf gím _ ráb S
%uiligreV

avzóláheB

,tléf si gidnim molatah A
.támlaru it%evle "oh
amóR agam s wamladoriB
.tráj luróp !ozib _ !ozib
esédejret weríh %%or A
:gibarad "e tlov notú
,ludnigem tnopzöq a gíM?
.wikuble lé%rátah a
téjele i%ev wennE
.molatah igásadzag |a\
etenezü tenretni zA
.nolat%a za %éq ercrep

nabávah telekiq .12711 ,tsepsiQ

„…Járja a Hír, ez a legsebesebb szörny-átok a várost:
Mert hisz az élteti épp, hogy fut, lábában a lelke,
S bár – míg fél – kicsi kezdetben, csak várj, nekilendül”
Vergilius

Behálózva

A hatalom mindig is félt,
hogy elveszti uralmát.
Birodalmak s maga Róma
bizony – bizony pórul járt.
A rossz hírek terjedése
úton volt egy darabig:
'Míg a központ megindul,
a határszél elbukik.
Ennek veszi elejét
(a) gazdasági hatalom.
Az internet üzenete
percre kész az asztalon.

Kispest, 2006. március 6.

Ha valaki a betűkhöz nyúl,
az kihat a társadalomra is

,lú! zöhkűteb a ikalav aH
si armoladasrát a tahiq za

teléűteB

:lekkűteb a wannav wniajdnog gáspanaM
.tágam ajtíkala nölüq eki"ednim
,lemmeletré sejlet ingoflef wájdut meN
.ákkava% djam wanláv nezehen wa' "í "oh
,raka mes inlusrát gém ,űtebődzeq A
.wansám"e llá lattáh ,er"e wa' ,ibböt a
,dakale-le not+of si talodnog a "Í
.wanlávle ah ,wülev wnütehdzeq mes timmes

Betűélet

Manapság gondjaink vannak a betűkkel:
mindegyike külön alakítja magát.
Nem tudják felfogni teljes értelemmel,
hogy így csak nehezen válnak majd szavakká.
A kezdőbetű, még társulni sem akar,
a többi, csak egyre, háttal áll egymásnak.
Így a gondolat is folyton el-elakad,
semmit sem kezdhetünk velük, ha elválnak.

,gel!ét ój men ze trem ,wüinetré lleq geM
.ótírobáhlef "í wüsédeklesiv a
,tepéq a tze iknes izén neseví% meN
.óvíhiq wa' negi wusátratagam a s

Meg kell érteniük, mert ez nem jó tényleg,
a viselkedésük így felháborító.
Nem szívesen nézi senki ezt a képet,
s a magatartásuk igen csak kihívó.

,wen%evle nebnölüq ,enelleq inlükéB
.tsédekseiné"e za rám inkarerléf s
,wene"el wotadnom "oh ,ingof lleq e%%Ö
.tréévdeq tadalef a ,inllá abkoros

Békülni kellene, különben elvesznek,
s félrerakni már az egyénieskedést.
Össze kell fogni, hogy mondatok legyenek,
sorokba állni, a feladat kedvéért.

:neb-CBA za tnim ,witevöq ah ,tsám"E
.lürediq wa'na"u wusázotrate%%ö
_ evév nebé%ége _ tehre! "ú temletrÉ
.lürekis nednim wos :trésám"e avzodlá

Egymást, ha követik, mint az ABC-ben:
összetartozásuk ugyancsak kiderül.
Értelmet úgy nyerhet – egészében véve –
áldozva egymásért: sok minden sikerül.

nabávah a!adlöf .233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1995. szeptember 24.

,géle 'nin %é sé őre loh ,tto wa~y
Ywéle'ő' a ákos tahlúd
rodnA amzoQ

nebrőb!áráb wólrodnáveB

tadará tludnigem A
;tápóruE ilnözölE
,dah űpéq tétös a nöJ
.tá dekpél norátah dlöz sÉ

„Csak ott, hol erő és ész nincs elég,
dúlhat soká a csőcselék”
Kozma Andor

Bevándorlók báránybőrben

A megindult áradat
Elözönli Európát;
Jön a sötét képű had,
És zöld határon lépked át.

wetrégí ti'oq ,tnohttO
;wobara gadzag a wikeN
,wennem ah ,ráv télój A
.go"ar men rám ólav a mÁ

Otthont, kocsit ígértek
Nekik a gazdag arabok;
A jólét vár, ha mennek,
Ám a való már nem ragyog.

%oro sé aníQ ,ASU
;dogáliv pé% izednerlE
:%%or esétnöd UE zA
.totazava% tí%ev lezzE

USA, Kína és orosz
Elrendezi szép világod;
Az EU döntése rossz:
Ezzel veszít szavazatot.

werebme neltezpéq A
;wanraka men indek%ellI
:wennöjle tsom nannohA
.garah ,sáko% ,sállav a sáM

A képzetlen emberek
Illeszkedni nem akarnak;
Ahonnan most eljönnek:
Más a vallás, szokás, harag.

:gáv absúh sádlogem A
;soráq ejef !rö% a leviM
,gásguzah Ł %avaT barA
xsobáb a iq :indut lleq gem S

A megoldás húsba vág:
Mivel a szörny feje káros;
Arab Tavasz → hazugság,
S meg kell tudni: ki a bábos?

nabávah molá .123711 ,tsepsiQ

Kispest, 2016. december 31.

,wan%ú wejef serü sé'nere% a není%lef Ay
,wanzúro%oq lerre' tocóhob sé tomjam arfiC
,dazá%-ú//af e lü% tromo! sé tnűb nomo!-netpéL
Ydazál men löf iknes tréza evgö! tájági eD
aluˇ ik%ná!duR

X gem jlofáC
(we+ehzöq sonálatlá)

,séveq gidnim sétezif A
;watlofú=lút wevűmráj a
egéssebmé= dökönőf A
.wan!o%%anév "e lelefgem

„A felszínen a szerencsés üres fejek úsznak,
Cifra majmot és bohócot cserrel koszorúznak,
Lépten-nyomon bűnt és nyomort szül e fattyú-század,
De igáját nyögve azért senki föl nem lázad”
Rudnyánszky Gyula

Cáfolj meg !
(általános közhelyek)

A fizetés mindig kevés,
a járművek túlzsúfoltak;
A főnököd zsémbessége
megfelel egy vénasszonynak.

,űklelaglo% dasrátaknuM
;acóip dolatavih a
,widekleme dóda za mÁ
.atógér rám ,neűre%vret

Munkatársad szolgalelkű,
a hivatalod pióca;
Ám az adód emelkedik,
tervszerűen, már régóta.

wará za "í naótnob%É
;neűre%"e wendekevön
,wido!okév tele%súh A
.nebőseté% degéstlevűm s

Észbontóan így az árak
növekednek egyszerűen;
A hússzelet vékonyodik,
s műveltséged szétesőben.

,sukitilop nednim guzaH
;abotso gem men iőn a
,warama% "an waifréf A
.a=dnalah e+üh ríh a

Hazug minden politikus,
a női nem meg ostoba;
A férfiak nagy szamarak,
a hír hülye halandzsa.

tlotálroq sé ú"ráb ,tletnÖ
.erebme roq-őtnözíV a
,ikalav gém wnützöq dakA
xe!émelév a sám weniq?

nabávah wele% .111711 ,tsepsiQ

Öntelt, bárgyú és korlátolt
a Vízöntő-kor embere.
Akad köztünk még valaki,
'kinek más a véleménye?

Kispest, 2003. április 9.

Ygá%ro ilüklén !émzektevöq zEy
sámaT cirF

…arbboj tludrof etset a wa~

,wnüpén a éssiq tto"orgeM
;tlüreq men aróldap má
,tájtno' sosúh a ajpakgeM
.tlüs a daram éguzah
teknüsivred őgnireq A
,ót%azroble si intál
togá%ro za énneterknöT
.óláni'-cciv őf a ze

nabávah wele% .112711 ,tsepsiQ

„Ez következmény nélküli ország”
Fritz Tamás

Csak a teste fordult jobbra…

Megrogyott kissé a népünk,
ám padlóra nem került;
Megkapja a húsos csontját,
hazugé marad a sült.
A keringő dervisünket
látni is elborzasztó,
Tönkretenné az országot
ez a fő vicc-csináló.

Kispest, 2007. április 30.

Az idő nem születik idő előtt

ttőle ődi witelü% men ődi zA

tehel "í wa~

Csak így lehet

,inzéceb nagodloB
,inlé%eb lattáraB
,inllát+eh nabmázaH
intálgem taknutlúM
Xtehel "í wa'

Boldogan becézni,
Baráttal beszélni,
Hazámban helytállni,
Múltunkat meglátni
csak így lehet!

,inzúnat tnéksotláT
,inlunat takoktiT
,indalah nabmázaH
indaram nabám ,aM
Xtehel "í wa'

Táltosként tanúzni,
Titkokat tanulni,
Hazámban haladni,
Ma, mában maradni
csak így lehet!

,inrégí tazagI
,inzédi wnünetsI
,inze+eh abmázaH
inzelej tővöj bboJ
Xtehel "í wa'

Igazat ígérni,
Istenünk idézni,
Hazámba helyezni,
Jobb jövőt jelezni
csak így lehet!

nabávah telekiq .11233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1997. március 23.

,gásguzah ttede%neme% na+o 'niNy
Yúnat andaka en er+ema
%uinilP

„Nincs olyan szemenszedett hazugság,
amelyre ne akadna tanú”
Plinius

...rokka sika~
(eksőlev)

.wnülé nebtsüf ,nabgásguzaH
nav ravazrűz sé sátímÁ

Csakis akkor...
(velőske)

Hazugságban, füstben élünk.
Ámítás és zűrzavar van

.wnüttöröq tsom tte+eh sádut

tudás helyett most köröttünk.

Xsoráq a im "oh ,lef dremsI

Ismerd fel, hogy mi a káros!

,naltatahlah deklel "oh sÉ

És hogy lelked halhatatlan,

.%oáq bböt 'nin denneb rokka

akkor benned nincs több káosz.

nabávah terégí .11233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1997. május 11.

tazára"aM

Magyarázat

ravazrűz * %oáq

káosz — zűrzavar

en "oh ,arra sepéq rebme za lüde"Ey
sálokli" a wa' menah ,trékélálpát
Ynöjlö lób"ávsézre% sé tréémörö
attaD rámuQ púrA

nödlöfne'e~

„Egyedül az ember képes arra, hogy ne
táplálékért, hanem csak a gyilkolás
öröméért és szerzésvágyból öljön”
Arúp Kumár Datta

Csecsenföldön

dner a lokli" lüklén sátagoláV
,tekerebme ek%üb ,setezrénÖ
.nebkeví% a tlú"iq im? ,timalav S
.tetere% a le gé nabkognál tsoM

Válogatás nélkül gyilkol a rend
Önérzetes, büszke embereket,
S valamit, 'mi kigyúlt a szívekben.
Most lángokban ég el a szeretet.

,lassollap se!éf llá% rádam tétöS
.tekejef a nabros el si itÜ
xlaggoj a wnullá "oh ,tza ajdut iQ
.tetere% a le gé nabkognál gíM?

Sötét madár száll fényes pallossal,
Üti is le sorban a fejeket.
Ki tudja azt, hogy állunk a joggal?
'Míg lángokban ég el a szeretet.

,wonra= %őb a téktév azzára"aM
Xtehel men géstnem eréttet sokliˇ
,wokav wentehel men werebme zA
.tetere% a le gé nabkognál aH

Magyarázza vétkét a bősz zsarnok,
Gyilkos tettére mentség nem lehet!
Az emberek nem lehetnek vakok,
Ha lángokban ég el a szeretet.

,tláiq ergé za rév ttotnoiq A
.tekeklel gem tlöt tazohráq tétöS
:tlálah a iq wátdnom YarkódazáLy
.tetere% a le gé nabkognál "Í
,lé% a néjűdegeh gokoz avgnozroB
.ttetettí%efgem gássaifazah A
:lé nödlöfne'e' +em? ,za gnálgásdaba°
.tetere% a tsom le gé nabkognál E
Xttel éttet "í etetere% azah A

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

A kiontott vér az égre kiált,
Sötét kárhozat tölt meg lelkeket.
„Lázadókra” mondták ki a halált:
Így lángokban ég el a szeretet.
Borzongva zokog hegedűjén a szél,
A hazafiasság megfeszíttetett.
Szabadságláng az, 'mely csecsenföldön él:
E lángokban ég el most a szeretet.
A haza szeretete így tetté lett!

Kispest, 1999. december 13.

asálukalatá senelledner gáriv "E
ze!émdere tettölü%zrot

Egy virág rendellenes átalakulása
torzszülöttet eredményez

wnütehtnöD
(lórkniagásnodjalut)

Dönthetünk
(tulajdonságainkról)

_ rokimalav _ tlukalaiQ
;tedzeq a lőbimmes a
,si trebme rÚ za ttetmereT
:tenétröt e ló% wulór
ttopaq előt tezmen nedniM
,timalav őzmellej téq
,lammolazib watllá abroS
.tih a tlé gém wünnebő
tlürekado tjátta!oklA
,ebéle si ra"am a
,rÚ za ttoda téléfmoráH
:etzénle "í ,tlov tdaráf
tetelü'eb ,togássokO
,togáriv tőr lá% "e gem
,őzegrém ed ,tlov pé% ?+imráB
.ttotíbá' argászag +em?
:wanrÚ za tló% leirbaG mÁ
YXdettet%evétle ,marUy
,ttotísodóm lannoza Ő
:ttetehet si men rám tsám
tehel mesos lánra"am Ay
,erre%"e zagi zednim
tahtuj őtteq wa' :taht%aláV
.er!évré nebődi"e
,soko s ,t%aláv togáriv aH
;setelü'eb men rokka
laggáriv a setelü'eB
.%el si men ahos soko
rÚ za atdnom _ ,tza metrégeM
,donáb "oh _ wenleirbáG
setelü'eb ,soko za mÁ
YXtogáriv tőr t%aláv men

Kialakult – valamikor –
a semmiből a kezdet;
Teremtett az Úr embert is,
róluk szól e történet:
Minden nemzet tőle kapott
két jellemző valamit,
Sorba álltak bizalommal,
őbennük még élt a hit.
Alkonyattájt odakerült
a magyar is elébe,
Háromfélét adott az Úr,
fáradt volt, így elnézte:
Okosságot, becsületet
meg egy szál rőt virágot,
Bármily' szép volt, de mérgező,
'mely gazságra csábított.
Ám Gabriel szólt az Úrnak:
„Uram, eltévesztetted!”
Ő azonnal módosított,
mást már nem is tehetett:
„A magyarnál sosem lehet
mindez igaz egyszerre,
Választhat: csak kettő juthat
egyidőben érvényre.
Ha virágot választ, s okos,
akkor nem becsületes;
Becsületes a virággal
okos soha nem is lesz.
Megértem azt, – mondta az Úr
Gábrielnek – hogy bánod,
Ám az okos, becsületes
nem választ rőt virágot!”

nabávah őtevgam .11711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2002. október 30.

re%"e wa' leviknedniM
nebőtemet a i'oq a ludrof

Mindenkivel csak egyszer
fordul a kocsi a temetőben

X le wüstnöD

,innelgem "ú wnudut men táH
xikalav gém nejlleq en "oh
,wnázah a "í %el órájtÁ
.wnálaf ,i=paq a tsom wos lút
,ra"am a pén soko gideP
.raka tim "oh ,ajdut men wa'
,wnüzeq téq sé wnusádut naV

Döntsük el !

Hát nem tudunk úgy meglenni,
hogy ne kelljen még valaki?
Átjáró lesz így a hazánk,
túl sok most a kapzsi, falánk.
Pedig okos nép a magyar,
csak nem tudja, hogy mit akar.
Van tudásunk és két kezünk,

.wnüken lleq im? Xza im ,wüzzén

nézzük, mi az! 'mi kell nekünk.

nnebedi "oh ,rám le wüstnöD

Döntsük el már, hogy idebenn

Xnegedi lleq wengédnev wa'

csak vendégnek kell idegen!

nabávah ótnobgéj .11233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1997. február 4.

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.

,návrá ,nőzrő wot"av gém wika Sy
Yná=árts a wotazzá"iv :wőzrŐ
idA

ia%anap %ő'őlő% "E

,ejé wanmolagu! sé dne~ .nav jÉ .ttedetétöseB
.e+é%ev sát%ofiq s ,wákór a wentege!ef avpoL
,nebésövűh ecnip so!ágam a wölü na"ohA
.ne+égeres javlot a zát%áp nasazál meme% A

„S akik még vagytok őrzőn, árván,
Őrzők: vigyázzatok a strázsán”
Ady

Egy szőlőcsősz panaszai

Besötétedett. Éj van. Csend és nyugalomnak éje,
Lopva fenyegetnek a rókák, s kifosztás veszélye.
Ahogyan ülök a magányos pince hűvösében,
A szemem lázasan pásztáz a tolvaj seregélyen.

,motálgem nát rokka ,wanllá bbédo nettekdnim ah ,wa~

Csak, ha mindketten odébb állnak, akkor tán meglátom,

Xnogáliv e pennü djam %el za názagi armomá°
,tahtá tnednim mörö za ,wilúm rám nák'assal jé zA
.tamápuq nagodlob metehlemE Xwnütehleterü°

Számomra igazán az lesz majd ünnep e világon!
Az éj lassacskán már múlik, az öröm mindent áthat,
Szüretelhetünk! Emelhetem boldogan kupámat.

nabávah getegref .1111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2004. január 13.

,jáhurad ,jáhlú˘y
,lu"ó"gem djam
Yjáf men ah
akódnom ipén

„Nyúlháj, daruháj,
majd meggyógyul,
ha nem fáj”
népi mondóka

ro%sám _ re%"E

,tneb ro%sám ,tniq re%"E
.tnemerknöt imalaV
xpéq a rám wi%tet meN
Xwéttetsef wiq :wa' dzéN
,ppoq ro%sám ,ppoh re%"E
.por tocnát tto iq? ,sáM
,láb a tsom llá wansáM
.láki=um sámírp pé°
,pél ro%sám ,"em re%"E
."él a tnim ,neletme°
,dagargem :dut timA
.daramgem amo! a S
,lúd ro%sám ,lúf re%"E
.ludnolob ddih en lE
,donáb men ,le dlüreQ
.dotál rám ,melémer S
,%%or ro%sám ,ój re%"E
.%oro men ,logna meN
,raka ah ,tívaj djaM
.ra"am a násros A

nabávah telekiq .233334555567 ,tsepsiQ

Egyszer – másszor

Egyszer kint, másszor bent,
Valami tönkrement.
Nem tetszik már a kép?
Nézd csak: kik festették!
Egyszer hopp, másszor kopp,
Más, 'ki ott táncot rop.
Másnak áll most a bál,
Szép prímás muzsikál.
Egyszer megy, másszor lép,
Szemtelen, mint a légy.
Amit tud: megragad,
S a nyoma megmarad.
Egyszer fúl, másszor dúl,
El ne hidd bolondul.
Kerüld el, nem bánod,
S remélem, már látod.
Egyszer jó, másszor rossz,
Nem angol, nem orosz.
Majd javít, ha akar,
A sorsán a magyar.

Kispest, 1995. március 20.

sálmoR naltatahtáL a ahtniMy
YXté% anlov ttetnih togam ótahtál
míH .L

„Mintha a Láthatatlan Romlás
látható magot hintett volna szét!”
L. Heam

...réle ,gélE

,pennü za rám deit a meN
.léttihle te+ema
,ajká= terégí za saku^
.léttivle te+ema
,wáttoti!lef wezeq sok%iP
.not+of wanlú!eleb
tól%áz tne% a wátlok'omeB
.nodóm somottala

Elég, elér...

Nem a tied már az ünnep,
amelyet elhittél.
Lyukas az ígéret zsákja,
amelyet elvittél.
Piszkos kezek felnyitották,
belenyúlnak folyton.
Bemocskolták a szent zászlót
alattomos módon.

,lezzéq sok%ip Xlezzéq a lE
.wegréf ótírodnu
:wogávár "ú ,men ah treM
Xwetléf ah"oh ,%el bboj

El a kézzel! piszkos kézzel,
undorító férgek.
Mert ha nem, úgy rávágok:
jobb lesz, hogyha féltek!

:sézré immes wetenneb 'niN
.wetelőleb tlahiq
rebme za "í tahludrofleF
.wetelőt natdogu!

Nincs bennetek semmi érzés:
kihalt belőletek.
Felfordulhat így az ember
nyugodtan tőletek.

:tza né modut ne%ih ,jab meN
Xréd ará/uq gém nöj
:nebőt%e++üs a wötnűtlE
Xréle ezeq sros a

nabávah molá .11233334555567 ,luZ

Nem baj, hiszen tudom én azt:
jön még kutyára dér!
Eltűntök a süllyesztőben:
a sors keze elér!

Suhl, 1997. december 8.

,%el gáliv zagi "aVy
Yimmes tti %el men "aV
idA

„Vagy igaz világ lesz,
Vagy nem lesz itt semmi”
Ady

esrev gésneltedegélE

,ttotuj e%rep wikeN
;men gem wenibböt a
galótahtál trézE
.mennel lleq wangodlob

Elégedetlenség verse

Nekik persze jutott,
a többinek meg nem;
Ezért láthatólag
boldognak kell lennem.

,ódazál wodaraM
;tocnoq a metevle
,moráj tájtú magaM
.ttotuj ze lumosros

Maradok lázadó,
elvetem a koncot;
Magam útját járom,
sorsomul ez jutott.

,tamó% melemeleF
;tréza * daráf ika
,ttoda gidnim ikA
.tréq mesahos gém sé

Felemelem szómat,
aki fárad — azért;
Aki mindig adott,
és még sohasem kért.

nabgá%ro za nebbE
,wava% a wórakat
evlü ttellem anuD
.wanlo/albah na%%oh

Ebben az országban
takarók a szavak,
Duna mellett ülve
hosszan hablatyolnak.

temen a anlov óJ
,evléf men _ ingosrah
tnegi negi za sÉ
Xergév enetnelej

Jó volna a nemet
harsogni – nem félve,
És az igen igent
jelentene végre!

nabávah netsipan .2711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2005. június 11.

,tegede% nasogro% aHy
Yteme% lálat si wú/ wav
gésse'löb ipén

„Ha szorgosan szedeget,
vak tyúk is talál szemet”
népi bölcsesség

gáv ebnevelE
(nátu wosát%aláv)

gáveleb ebnevele zA

Elevenbe vág
(választások után)

Az elevenbe belevág

:gár +ema ,sédréq sagof a

a fogas kérdés, amely rág:

,gát lohsám ,wű% tréim lohéN

Néhol miért szűk, máshol tág,

xgáliv a llá tréim wenseme% s

s szemesnek miért áll a világ?

nabávah wele% .117.11 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2002. április 22.

sói%%ecerp wené+egnet dlöF A
wnu"av tsom ttaim aságzom
notnop+ém tétös a

A Föld tengelyének precessziós
mozgása miatt most vagyunk
a sötét mélyponton

x éleflef wnutludnilE

Elindultunk felfelé ?

,matzoh te+em? _ lőb!éf A
_ wözrő nevíh te+ema s
wotahda "oh ,melémeR
Xwöcőkre" ,ték'imalav

A fényből – 'melyet hoztam,
s amelyet híven őrzök –
Remélem, hogy adhatok
valamicskét, gyerkőcök!

,erebme roq a úiH
.gáliv e tsom %el ne+i
,gem la' men :őgledé% meN
.wáhivs a ajla' tágam

Hiú a kor embere,
ilyen lesz most e világ.
Nem szédelgő: nem csal meg,
magát csalja a svihák.

,wizatu akmodutmeN
.!ámotrat a gém tétös
,a%%iv nanno rét si meN
.!ámodut a llágem trem

Nemtudomka utazik,
sötét még a tartomány.
Nem is tér onnan vissza,
mert megáll a tudomány.

,ttünednim nav gésserÜ
.nálat wos si lútnolút
,tomálliv pol mes ikneS
.!áih!éf e t%azroble

Üresség van mindenütt,
túlontúl is sok talán.
Senki sem lop villámot,
elborzaszt e fényhiány.

,gév neb"e tedzeq a zE
;náka%jé za tatumlút +em?
,dasah rám lanjah a ?%iH
.nák'assal éssiq nálat

Ez a kezdet egyben vég,
'mely túlmutat az éjszakán;
Hisz' a hajnal már hasad,
talán kissé lassacskán.

nabávah molá .1711 ,tsepsiQ

Kispest, 2001. december 27.

„Az elhihetés művészete
a legnagyobb művészet”
Móra

ete%évűm sétehihle zAy
Yte%évűm bbo"angel a
aróM

wekedré setétnellE
(roksálrodnávpén)

,sédréq tsom ze _ xsení% "av réheF
.sédevét ze _ sení% sé réheF
,tderbé sení% a arsátídzuB
.de!re wisám ,lugát ógur "E
,amlaru weréhef a nekkö~
.akéta"ah úrobáh bböt ze S
,gnog a zelej nabótíro% A
.gnotát wédaka% ttözöq wojaF
:tepéq a wájtál wentlednerlE
…derbé ai=Á sé akirfA
,em%e ttodónof lassállav sáM
.enneb t%ér %ev vret imlatah "E
,wís "e atalodnog réhef A
.wisám agáliv wesení% A
:delé ní% bböt ,réhef a lélA
.tehel inzági tékéreveQ

nabávah te%é!e .123711 ,a'araregÉ

Ellentétes érdekek
(népvándorláskor)

Fehér vagy színes? – ez most kérdés,
Fehér és színes – ez tévedés.
Buzdításra a színes ébredt,
Egy rugó tágul, másik ernyed.
Csökken a fehérek uralma,
S ez több háború hagyatéka.
A szorítóban jelez a gong,
Fajok között szakadék tátong.
Elrendeltnek látják a képet:
Afrika és Ázsia ébred…
Más vallással fonódott eszme,
Egy hatalmi terv vesz részt benne.
A fehér gondolata egy sík,
A színesek világa másik.
Alél a fehér, több szín éled:
Keverékét igázni lehet.

Égeraracsa, 2016. november 9.

s ,wentere% re%"e wosas A
zohsám"e wesegésűh anátu

A sasok egyszer szeretnek, s
utána hűségesek egymáshoz

%daram rebmE

Ember maradsz

,e%ér "e wniaif tluso'roklE
.meletröf a ttel !ávtál icaiP
,téjdner te%émret a wáttagrofleF
xmeret tim rö!ö" tlujaf árrodnU

Elkorcsosult fiaink egy része,
Piaci látvány lett a förtelem.
Felforgatták a természet rendjét,
Undorrá fajult gyönyör mit terem?

e+édevne% túr ,!ám'o gésnév A
.tadah zű% iújfi za átnorgeM
,tere% eklel s ző" totaludni iq?
.taraka za sőre trem ,llátnellE

A vénség ocsmány, rút szenvedélye
Megrontá az ifjúi szűz hadat.
'Ki indulatot győz s lelke szeret,
Ellentáll, mert erős az akarat.

gofe%%ö ah ,molazrob se!érE
:ár dut si intah , ?tél tleré'eflE
rám evző"el tnöt%ö satnalA
.ássátokla son%ah lukalatÁ

nabávah sádlá .111711 ,a'araregÉ

Erényes borzalom, ha összefog
Elfecsérelt lét' , hatni is tud rá:
Alantas ösztönt legyőzve már
Átalakul hasznos alkotássá.

Égeraracsa, 2003. július 26.

sám si te%étlöq a lallaD
sátagllah a sönöt%ö sé

Dallal a költészet is más
és ösztönös a hallgatás

…dnö' a típÉ

,gáliv a ttozú/nakras lőtznéP
;tsélzí za ajtíkala tavid
,vdeq a damát nelle géspé% A
Xdzén en rokka ,wi%tet men ah sé
,natlusro"lef rodos telé zA
;e+eh 'nin wanózoklodnog a
,inzőőő ,ingodad ,lleq inradaH
xenelle timalav wnütehet s
,najá!dnim lőtdnö' a wnutko%lE
;lótgásamén a léf nelej a
,teke+ehzöq lán%ah si trézE
.lóbsálotnofgem tze i%et sé

Épít a csönd…

Pénztől sarkantyúzott a világ,
divat alakítja az ízlést;
A szépség ellen támad a kedv,
és ha nem tetszik, akkor ne nézd!
Az élet sodor felgyorsultan,
a gondolkozónak nincs helye;
Hadarni kell, dadogni, őőőzni,
s tehetünk valamit ellene?
Elszoktunk a csöndtől mindnyájan,
a jelen fél a némaságtól;
Ezért is használ közhelyeket,
és teszi ezt megfontolásból.

,si erdnö' a nav géskü% gideP
;ó% ttetevle za iq leq nabba
,sétnelej wos-wos paq temletrÉ
.ótí"ó" +em? ,si ze te%évűm

Pedig szükség van a csöndre is,
abban kel ki az elvetett szó;
Értelmet kap sok-sok jelentés,
művészet ez is, 'mely gyógyító.

,zöhdlöfőlü% a wentöq wava°
;tegés"e wenzepéq leddnö' a
,wanvó teklel wo!ámo"ah A
.degét tlávgem wümletré +ém sé

Szavak kötnek a szülőföldhöz,
a csönddel képeznek egységet;
A hagyományok lelket óvnak,
és mély értelmük megvált téged.

nabávah a!adlöf .711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2000. szeptember 8.

,nerét nednim ,%et takos jaf E
nebékedré sádavloeb a

E faj sokat tesz, minden téren,
a beolvadás érdekében

dapat ató wevéderzE
(setemén derzevé za)

loha , _ ttözöq ibböt a _ jaf "e naV
,wenég a wettöröt
za _ "í _ lóbkugássazáh se"ev A
.wepé men wodótu

nabávah netsipan .111711 ,a'araregÉ

tazára"aM
asázoklálat nég ődökűm lój téq _
né"e atógizomoh
zodroh tegésgeteb nég wi"e za _
né"e atógizoreteh
lánásázoklálat nég soróq téq _ gésgeteb ődőlkörö

Ezredévek óta tapad
(az évezred németes)

Van egy faj – a többi között – , ahol
töröttek a gének,
A vegyes házasságukból – így – az
utódok nem épek.

Égeraracsa, 2003. június 20.

Magyarázat
homozigóta egyén – két jól működő gén találkozása
heterozigóta egyén – az egyik gén betegséget hordoz
öröklődő betegség – két kóros gén találkozásánál

nav bbötgel a ,lé rebme séveQ

Kevés ember él, a legtöbb van

nétekef _ neréheF

,etekef nebkelél iQ?
,réhef tehel men za
:ráj nokatu ebrög treM
.rétel lórzagi za
,etekef na+o iq? ,naV
,réhef eme% a wa'
nasorip si enneb eD
.rév a gozub "úppé
,etekef si ólloh A
.réhef gem bmalag a
ttellem sám"e péklej tniM
.réfle norípap "e

Fehéren – feketén

'Ki lélekben fekete,
az nem lehet fehér,
Mert görbe utakon jár:
az igazról letér.
Van, 'ki olyan fekete,
csak a szeme fehér,
De benne is pirosan
éppúgy buzog a vér.
A holló is fekete,
a galamb meg fehér.
Mint jelkép egymás mellett
egy papíron elfér.

,etekef %tehel norá˘
,réhef gidep nelét
,őslüq wa' ní% a ze eD
xré tim deklel a :őf

Nyáron lehetsz fekete,
télen pedig fehér,
De ez a szín csak külső,
fő: a lelked mit ér?

,etekef %á" a wnuláN
,réhef gém neteleq
,tagoláv men sros a mÁ
.rétgem :víh tika sé

Nálunk a gyász fekete,
keleten még fehér,
Ám a sors nem válogat,
és akit hív: megtér.

,etekef táh nav tréiM
xréhef nav tréim sé
tréáknum ttezgév a sÉ
xréb a bnölüq tréim
,etekef gidep rokiM?
,réhef lattú"e iq?
_ tú za sám arámá% ráB _
.réle adona"u
,etekef ajah weniQ?
:réhef tehel lótta
,itetsefeb sé "emlE
.réd a ipí'gem "av

nabávah molá .1233334555567 ,tsepsiQ

Miért van hát fekete,
és miért van fehér?
És a végzett munkáért
miért különb a bér?
'Mikor pedig fekete,
'ki egyúttal fehér,
– Bár számára más az út –
ugyanoda elér.
'Kinek haja fekete,
attól lehet fehér:
Elmegy és befesteti,
vagy megcsípi a dér.

Kispest, 1996. december 6.

i%avat a tnim ,ttogjaZy
Yregnet travaklöf lőtlé%
aicárG addeleD

„Zajgott, mint a tavaszi
széltől fölkavart tenger”
Deledda Grácia

sádloleF

:lé% a nadroz goir ,tlövüS
.werebme za weneltetré _
:lésem "í lasságúz apmoT
.tehel őq etekef né+eh wüví% _
,tág a daka% evgöröbüD
.tegrög túb "an naú!o%i
tám a azzár lassáljaroM
.gemöt ilet lennűb etekef a

Feloldás

Süvölt, riog zordan a szél:
– értetlenek az emberek.
Tompa zúgással így mesél:
– szívük helyén fekete kő lehet.
Dübörögve szakad a gát,
iszonyúan nagy bút görget.
Morajlással rázza a mát
a fekete bűnnel teli tömeg.

takalafzáh a azzápéT
.telölű" tláv ássamlatah
,dalah ?"oha ,si löbmöröD
.ttetelü% mes gem iq? ,za sé'nere%

Tépázza a házfalakat
hatalmassá vált gyűlölet.
Dörömböl is, ahogy' halad,
szerencsés az, 'ki meg sem született.

,dzüq levőre isáirÓ
xtehel tim innet enelle
:tsüf réhef a llá%lef ah ,djaM
.tekeklel a ajtlo tetere% a

Óriási erővel küzd,
ellene tenni mit lehet?
Majd, ha felszáll a fehér füst:
a szeretet oltja a lelkeket.

nabávah ré!eq jú .111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1998. augusztus 6.

asádut gásra"am A
wizrágus tnékgalli'

A magyarság tudása
csillagként sugárzik

x darrivleF

lu!ávlah wnugalli~
,negé iteleq a

Felvirrad ?

Csillagunk halványul
a keleti égen,

:tétös gém tagu˘ A

A Nyugat még sötét:

.negér rám ze "em "í

így megy ez már régen.

,widolanjah nassaL

Lassan hajnalodik,

.da tríh wa%roq jú za

az új korszak hírt ad.

:mázah melémer tzA

Azt remélem hazám:

Xdarrivlef si deken

nabávah ré!eq jú .11233334555567 ,a'araregÉ

neked is felvirrad!

Égeraracsa, 1997. augusztus 1.

bbasotnofgel a ajtí!ári e!émelév wé+üHy
Ytnára"e takoglod bbeneletkétnelejgel sé
%um%arE .R .D

...wotláiq nátu !éF

„Hülyék véleménye irányítja a legfontosabb
és legjelentéktelenebb dolgokat egyaránt"
D. R. Erasmus

Fény után kiáltok...

,motalodnog a tsom a%uQ
;nednim enneb widereveQ
,mo"ah wa' sé ,wiznájrubleF
Xnebimmes a le wéjnűt ddaH

Kusza most a gondolatom,
Keveredik benne minden;
Felburjánzik, és csak hagyom,
Hadd tűnjék el a semmiben!

,negé za tnef ráj nasagaM
;gnireq pan evgeretsis loH?
,nebtétös a ,nödlöf a djaM
.tnigem ,ne+ém ,nabkédaka°

Magasan jár fent az égen,
'Hol sisteregve nap kering;
Majd a földön, a sötétben,
Szakadékban, mélyen, megint.

,tnáp söröv-wéq ttőle wnüme°
;tehel men "í intál nát%iT
tnárel abrás ,ttodónofknáR
.temeteb sé gásguzah A

Szemünk előtt kék-vörös pánt,
Tisztán látni így nem lehet;
Ránkfonódott, sárba leránt
A hazugság és betemet.

,tsám intál men lüröq-söröQ
;ttelef gés+ém talafní% wa~
,tláv ákkotá sádlá za ttI
.temörö tsom wezré men sÉ

Körös-körül nem látni mást,
Csak színfalat mélység felett;
Itt az áldás átokká vált,
És nem érzek most örömet.

,nűb a gem trés tekegemöT
;tetelé za ajlo=bah +eM?
Xwnüken lleq !éFy :motláiq tzA
Y .tse za tétös nasogáslúT

nabávah a!adlöf .11233334555567 ,a'araregÉ

Tömegeket sért meg a bűn,
'Mely habzsolja az életet;
Azt kiáltom: „Fény kell nekünk!
Túlságosan sötét az est. ”

Égeraracsa, 1997. szeptember 7.

,gém intál men nokatu zA
gév a loh sé tedzeq a loh

Az utakon nem látni még,
hol a kezdet és hol a vég

srev sukifozoliF

,rás a +ém ,sáráj a zéheN
.wevöq a wasó%ú'
,döq a tllá%el ,+ámoh nebröQ
.wevöc a wi%tál men
inpél nojalat ttozáleF
.nelet!éq "í bál a
:wenzőtet welej őt%ejI
.meleléf ótínéb
wa' ,molagu! naltanaccoM
,!ekévet melle% a
tílezöq nasotazokoF
.ne!émeq _ rekis a

nabávah őtevgam .111233334555567 ,a'araregÉ

Filozofikus vers

Nehéz a járás, mély a sár,
csúszósak a kövek.
Körben homály, leszállt a köd,
nem látszik a cövek.
Felázott talajon lépni
a láb így kénytelen.
Ijesztő jelek tetőznek:
bénító félelem.
Moccanatlan nyugalom, csak
a szellem tevékeny,
Fokozatosan közelít
a siker – keményen.

Égeraracsa, 1998. október 23.

óló% zeh(we)+éme% adó zA
!émetlöq úgnah ttedekleme

Az óda személy(ek)hez szóló
emelkedett hangú költemény

zoh!o%%agodloB a %áhoF

Fohász a Boldogasszonyhoz

,gásra"am i!koram ,wnüpén rám davroS
;lá%a/re" a tnim ,nassal wnu"ofle
,gásradab nelet%e :tazára"am nednim
.látdaram ardagam ,dnom tim ikráb
tedegét entezev ika ,iknes 'niN
,nossatum tatu "oh ,lántút%ereq
tedezeq ángofgem ika ,iknes 'nin
.nokatu őtezev ebtétös a
,tegéstíges deken nakos wenrégÍ
Y ,tti inda to'ánat wiken ű!!öqy
,terégí za rokka wiláv éttsüf djam
.timalav detteré lleq innet ah
X””ih en wankava% pé° Xepén sáduT
;dekedré tájas wa' dosros :eb dsál
XstígeS Xstíges ,a!o%%a"aN wora"aMy
Y .tedegét nebéven mázah ,welréq

Sorvad már népünk, maroknyi magyarság,
elfogyunk lassan, mint a gyertyaszál;
minden magyarázat: esztelen badarság,
bárki mit mond, magadra maradtál.
Nincs senki, aki vezetne tégedet
keresztútnál, hogy utat mutasson,
nincs senki, aki megfogná kezedet
a sötétbe vezető utakon.
Ígérnek sokan neked segítséget,
„könnyű nekik tanácsot adni itt, ”
majd füstté válik akkor az ígéret,
ha tenni kell éretted valamit.
Tudás népe! Szép szavaknak ne higgy!
lásd be: sorsod csak saját érdeked;
„Magyarok Nagyasszonya, segíts! Segíts!
kérlek, hazám nevében tégedet. ”

náros vé reze te+em? ,taknugá%rO
,wenegedi wattot%ofiq ro%kos
,návtsI !ét%ereq a ,wnu+áriq ősle
.deken abdamlatlo attolnája
,lóbázahső za rám wnüttöjle negéR
,tatu za avráj námo! wnieső
,lohsám nogáliv e wnü+eh ébböt 'nin
.daram si za sé dlöf a ze wnéim
evleme ar=jap tiq? ,wnürézev dáprÁ
,+éme% imledejef téh ttot%aláv
_ evtezev nosoro% iekcerev a _
.jlé lakkonokor "oh ,azah ttozoh
gidde lőrtese za wnüken watdnom tsáM
;tekepén őlé tti za avpa'eb
XstígeS Xstíges ,a!o%%a"aN wora"aMy
Y .tedegét nebéven mázah ,welréq

Országunkat, 'melyet ezer év során
sokszor kifosztottak idegenek,
első királyunk, a keresztény István,
ajánlotta oltalmadba neked.
Régen eljöttünk már az őshazából,
őseink nyomán járva az utat,
nincs többé helyünk e világon máshol,
miénk ez a föld és az is marad.
Árpád vezérünk, 'kit pajzsra emelve
választott hét fejedelmi személy,
– a vereckei szoroson vezetve –
hozott haza, hogy rokonokkal élj.
Mást mondtak nekünk az esetről eddig
becsapva az itt élő népeket;
„Magyarok Nagyasszonya, segíts! Segíts!
kérlek, hazám nevében tégedet. ”
1

,ákos ttotrat men amlaru záh-dáprÁ
;leven sé arknuka! tlü negedi
:gássogászagi za lőrknüdlöf tnűtle
.lepel etekef si tsom ajrakat
,wéttezeverléf gidnim teknüpén A
;ttőle me% avtrat tekekedré sám
,gésrebme za lőbkniőtezev tlahiq
.wnőlegel a rám wizgáriv wansám s
,amrof a si ppéksám gidep enteheL
, _ nálat _ llá wnutjar wa' sát%aláv a
andoklodnog iknednim ah ,anlov ój
.nátu sázava% wa' men Xerőle
tíret tlat%a súd lüneletmedré "Í
;demedré evdelef ólurá wos
XstígeS Xstíges ,a!o%%a"aN wora"aMy
Y .tedegét nebéven mázah ,welréq

Árpád-ház uralma nem tartott soká,
idegen ült nyakunkra és nevel;
eltűnt földünkről az igazságosság:
takarja most is fekete lepel.
A népünket mindig félrevezették,
más érdekeket tartva szem előtt;
kihalt vezetőinkből az emberség,
s másnak virágzik már a legelőnk.
Lehetne pedig másképp is a forma,
a választás csak rajtunk áll – talán – ,
jó volna, ha mindenki gondolkodna
előre! nem csak szavazás után.
Így érdemtelenül dús asztalt terít
sok áruló feledve érdemed;
„Magyarok Nagyasszonya, segíts! Segíts!
kérlek, hazám nevében tégedet. ”

,me%ih _ Xlleq inlelef :ődi za nöjlE
;lüreq argálivpan nűb ttetjer a
,negi :tó% a ergév inadnom lleq iq
.lürebme _ tettet a inlalláv sé
waifazah zagi wenelleq zehhE
,wegréf ódózúhgem ni!us men sé
,waidaram wika ,mes woza ed
.delé arjú nednim ,mázah rokka s
,tadatlúm iső gem ajtatum iq eD
xifazah a iq "oh ,gem ajdnom iq s
,ajlalláv tze ika ,rebme za za loh
Xikalav ergév nöjjöJ xtáh nav loh
,tírediq tnednim lórtlúm a iq? ,za iQ
xtede!éf ő'id ajdaa%%iv sé
XstígeS Xstíges ,a!o%%a"aN wora"aMy
Y .tedegét nebéven mázah ,welréq

Eljön az idő: felelni kell! – hiszem,
a rejtett bűn napvilágra kerül;
ki kell mondani végre a szót: igen,
és vállalni a tettet – emberül.
Ehhez kellenek igaz hazafiak
és nem sunyin meghúzódó férgek,
de azok sem, akik maradiak,
s akkor hazám, minden újra éled.
De ki mutatja meg ősi múltadat,
s ki mondja meg, hogy ki a hazafi?
hol az az ember, aki ezt vállalja,
hol van hát? Jöjjön végre valaki!
Ki az, 'ki a múltról mindent kiderít,
és visszaadja dicső fényedet?
„Magyarok Nagyasszonya, segíts! Segíts!
kérlek, hazám nevében tégedet. ”

2

,wnulór dut takos men tagu˘ a Xle ddiH
;wikalav wéttetídrefle si tza
,wnutrat abápóruE tsom "oh ,wájdnom
Xgi%avat 23333 wnutlov tto ?%ih ed
ttezgév tsálobmor "an wa%ődi tlúmle zA
,nebéklel werebme őlé tti za
,tepén ari!!a gém té% wetröt men sé
.ne%ége men "ohdjam ,tra"am a tnim
,wnülőt wil"iri taknusádut teheL
,gidnim wnütíges wankosám le++em?
wnüzrőgem lój te+em? ,t!ámo"ah a "av
.gigév ,si nebkődi sorataviz
Xstniket "ú er'niq tnim ,arknu!ámo"aH
;tehel déit a +em? ,nelte"e za
XstígeS Xstíges ,a!o%%a"aN wora"aMy
Y .tedegét nebéven mázah ,welréq

Hidd el! a Nyugat nem sokat tud rólunk,
azt is elferdítették valakik;
mondják, hogy most Európába tartunk,
de hisz' ott voltunk 45 tavaszig!
Az elmúlt időszak nagy rombolást végzett
az itt élő emberek lelkében,
és nem törtek szét még annyira népet,
mint a magyart, majdhogy nem egészen.
Lehet tudásunkat irigylik tőlünk,
'mellyel másoknak segítünk mindig,
vagy a hagyományt, 'melyet jól megőrzünk
zivataros időkben is, végig.
Hagyományunkra, mint kincsre úgy tekints!
az egyetlen, 'mely a tiéd lehet;
„Magyarok Nagyasszonya, segíts! Segíts!
kérlek, hazám nevében tégedet. ”

,gásra"am i!koram ,wnüpén rám davroS
;lá%a/re" a tnim ,nassal wnu"ofle
,gásradab nelet%e :tazára"am nednim
.látdaram ardagam ,dnom tim ikráb
,tadatu za gigév doráj nebtétöS
;gé se'ém "e-"e wa' si tto ,si tti
,tadalef a bbo"an ,tú za gém ú%%oh
xwéndevét nát "av ,wnu"av neseveq s
,temezeq monatjú! enelleq iq wa~
,matlo'luq arámi gidde te+em?
,wetelev lohalav inzoklálat sé
xnav loh ,iq :massál nasogáliv "oh
, _ Xstí%evle "ohen _ tőre weréq zohhAy
;temesrev wenmepén massahrí "oh
XstígeS Xstíges ,a!o%%a"aN wora"aM
Y .tedegét nebéven mázah ,welréq

Sorvad már népünk, maroknyi magyarság,
elfogyunk lassan, mint a gyertyaszál;
minden magyarázat: esztelen badarság,
bárki mit mond, magadra maradtál.
Sötétben járod végig az utadat,
itt is, ott is csak egy-egy mécses ég;
hosszú még az út, nagyobb a feladat,
s kevesen vagyunk, vagy tán tévednék?
Csak ki kellene nyújtanom kezemet,
'melyet eddig imára kulcsoltam,
és találkozni valahol veletek,
hogy világosan lássam: ki, hol van?
„Ahhoz kérek erőt – nehogy elveszíts! – ,
hogy írhassam népemnek versemet;
Magyarok Nagyasszonya, segíts! Segíts!
kérlek, hazám nevében tégedet. ”

nabávah őtevgam .233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1995. szeptember 19.

3

witmeret weűklelaglo% Ay
Ywankugam tokonra= a
atloraS itnorB

„A szolgalelkűek teremtik
a zsarnokot maguknak”
Brontë Sarolta

ttet%erbélef +ema ,talodnoG

Gondolat, amely felébresztett

,ereh söröv ,ereh réheF
.erekis "an wendnim nav tsoM

Fehér here, vörös here,
Most van mindnek nagy sikere.

,ezöq űf a wülev eleT
.evő% tóláh taglo%arA
,rátken nákja za nav gidniM
.rá! őle=rep a nöj rokiM?

Tele velük a fű köze,
Araszolgat hálót szőve.
Mindig van az ajkán nektár,
'Mikor jön a perzselő nyár.

wá"nah a sé wehém ,wógnoD
.wájtagotál nát?za trézE

Dongók, méhek és a hangyák
Ezért az'tán látogatják.

labbáltízem ótahráj meN
.latláze "í űf sem+es A

Nem járható mezítlábbal
A selymes fű így ezáltal.

,ereh a lé si lénkehéM
.epere% nav roksázráp wa~

Méheknél is él a here,
Csak párzáskor van szerepe.

,gidda wanráv lemmelerüT
.wilögem dnim anátu sÉ
,elev nav ?"oh sám ,modut meN
Xereh a rám wos lútnolúT

nabávah terégí .11711 ,a'araregÉ

Türelemmel várnak addig,
És utána mind megölik.
Nem tudom, más hogy' van vele,
Túlontúl sok már a here!

Égeraracsa, 2002. május 13.

ajdut +ema ,pén űre%"e zAy
ttödőröt mesahos ,raka tim
Ywéjdoklodnog "oh ,lazza
wirE retélkniL

X ra"am ,lájdoklodnoG

„Az egyszerű nép, amely tudja
mit akar, sohasem törődött
azzal, hogy gondolkodjék”
Linklater Erik

Gondolkodjál, magyar !

,ermetezmen wo"av ek%üB
:metehet men lüneltőhlef eD
sé ,tte+eh sám majdoklodnoG
xmette+eh sám wéjdoklodnoG

Büszke vagyok nemzetemre,
De felhőtlenül nem tehetem:
Gondolkodjam más helyett, és
Gondolkodjék más helyettem?

,rebme ra"am a lé le%%É
.neltelév men nav "í ze "oH
:nabgáliv a wnüven trézE
.nebtelé za _ epén sáduT

Ésszel él a magyar ember,
Hogy ez így van nem véletlen.
Ezért nevünk a világban:
Tudás népe – az életben.

,inzén wa'men ,lleq si intáL
.mele!éq a nojlotág eN
:dejef dlán%ah ,ra"am ek%üB
Xmetehréq ah ,lájdoklodnoG

nabávah sádlá .111233334555567 ,a'araregÉ

Látni is kell, nemcsak nézni,
Ne gátoljon a kényelem.
Büszke magyar, használd fejed:
Gondolkodjál, ha kérhetem!

Égeraracsa, 1998. július 5.

tahjáf gém ,wüjlesivle "oh ,lóttA

Attól, hogy elviseljük, még fájhat

evtöq ab=úG

Gúzsba kötve

,lé%eb wa' iknedniM
.le"if men ed ,lé%eb
,ergév wéntehlé%eB
xlevikalav ergév

Mindenki csak beszél,
beszél, de nem figyel.
Beszélhetnék végre,
végre valakivel?

avdaksor abmagaM
.woráj no!ávogni
,"an a wőtehdzükeL
xwoságnoro% ra"am

Magamba roskadva
ingoványon járok.
Leküzdhetők a nagy,
magyar szorongások?

,iknednim widőlgű˘
Xtedner táh wnujláni'
wnünlé lleq wnüken treM
.ttellem sám"e ,wnülev

nabávah netsipan .11711 ,a'araregÉ

Nyűglődik mindenki,
csináljunk hát rendet!
Mert nekünk kell élnünk
velünk, egymás mellett.

Égeraracsa, 2002. június 15.

:ege!él telé zA
inlugodlob "ú sé inatígodlob

Az élet lényege:
boldogítani és úgy boldogulni

%lé nabázah e aH

,motárab ,%%öj nannoh ,sotnof a za meN
,tedere za ne+im ,wöső za wiq sé
:molálat wansotnof lút nosázamrá°
.tedeklel nabólav lef de%et erim
,morávle si delőt ,wnützöq %lé tti aH
,de%e taknázúb :lura"am ?zzoklodnog
,nogá%ro za neze levví% ój stígeS
Xdezeq élef iq dstjú! sé ,aif űh "él
, _ molánjas si men ed _ %lálat men te+I
,dekenet tahda gá%rora"aM tima
,molnája deken ,tadagam gem dlü'eB
Xtetezmen a sé takisám a dstíges

Ha e hazában élsz

Nem az a fontos, honnan jössz, barátom,
és kik az ősök, milyen az eredet,
Származáson túl fontosnak találom:
mire teszed fel valóban lelkedet.
Ha itt élsz köztünk, tőled is elvárom,
gondolkozz' magyarul: búzánkat eszed,
Segíts jó szívvel ezen az országon,
légy hű fia, és nyújtsd ki felé kezed!
Ilyet nem találsz – de nem is sajnálom – ,
amit Magyarország adhat teneked,
Becsüld meg magadat, neked ajánlom,
segítsd a másikat és a nemzetet!

:nogáliv a etre% wi+of im ,doduT
,telölű" zádá ,sédzüq neletrebme
,norátah wi+oftá !!e% a ,wo'om A
Xtevöq na"ohráb ,abdazáh ddegne en

Tudod, mi folyik szerte a világon:
embertelen küzdés, ádáz gyűlölet,
A mocsok, a szenny átfolyik határon,
ne engedd házadba, bárhogyan követ!

,moráh e gés"e :dála' ,azah ,netsI
,wetelev ttü"e ek%üb wo"av erre
,modlá tamosros a lezzéq ttete%%Ö
.wetehel ra"am "oh ,tza atdagem trem

Isten, haza, család: egység e három,
erre vagyok büszke együtt veletek,
Összetett kézzel a sorsomat áldom,
mert megadta azt, hogy magyar lehetek.

nabávah ótnobgéj .1233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1996. február 13.

nelet!émer mesahos meledévnö sogoj A

A jogos önvédelem sohasem reménytelen

%tagllah már aH
(eksőlev)

Ha rám hallgatsz
(velőske)

.lavágam rá za rám rodoS

Sodor már az ár magával.

:segelselef inllá%ebme°

Szembeszállni felesleges:

.llavár si ze ,soka%őre
,weléf men ráb ,molo'ánaT
_ sereq te+eh iq? ,wenikráB _

erőszakos, ez is rávall.
Tanácsolom, bár nem félek,
– Bárkinek, 'ki helyet keres –

.welé%-zív a webbesedne'

csendesebbek a víz-szélek.

nabávah getegref .11233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1997. január 18.

ttellem gásadnor sé !!e°y
YXt!ére za dsereq en
drofmuR .B

„Szenny és rondaság mellett
ne keresd az erényt!”
B. Rumford

X maj"ah en ,maj"aH

Hagyjam, ne hagyjam !

,géspé% a tnem ebsédeleF
.tlüreq túr a tsom eré+eH
,géspén a za ,láríb tsom iQ?
.tlürediq ze ,ázzoh tré meN

Feledésbe ment a szépség,
Helyére most a rút került.
'Ki most bírál, az a népség,
Nem ért hozzá, ez kiderült.

wotalmará ,wotaz!árI
.lüneletnü% lüröq wen%eV
,wotál gila wützöq tepé°
.lü meletröf nöküjbbötgeL

Irányzatok, áramlatok
Vesznek körül szüntelenül.
Szépet köztük alig látok,
Legtöbbjükön förtelem ül.

,wa%roq a ze lesivpéq tiM
xnodaba% wiznájrub +eM?
wazrot sé weneletsélzÍ
.motahdnom _ wosátokla zA

Mit képvisel ez a korszak,
'Mely burjánzik szabadon?
Ízléstelenek és torzak
Az alkotások – mondhatom.

:wiz!áih im "oh ,si moduT
,ótínat ój sé sélzí óJ
:wi%tál ima ,ajdnomiq "oH
Xótahtínat men sé simaH

Tudom is, hogy mi hiányzik:
Jó ízlés és jó tanító,
Hogy kimondja, ami látszik:
Hamis és nem tanítható!

,e%rep ,arjú za nav géskü°
.te%ége za mán"ah ppéksáM
,e%rem zohha nav weniq eD
xtetétös a ezzűle "oH

Szükség van az újra, persze,
Másképp hagynám az egészet.
De kinek van ahhoz mersze,
Hogy elűzze a sötétet?

nabávah te%é!e .11233334555567 ,luZ

Suhl, 1997. november 11.

nav er+eh bbesiq wan+ámoh A
wendöq a tnim ,egéskü%

A homálynak kisebb helyre van
szüksége, mint a ködnek

lad a luklaH

wené za tló% nasognah géR
xwelélaglo% iq "oh ,lórrA
:ravaz si tsom nednim wos-woS
.ra"am a ttel a!ut "oh ,zA
,a//af idlöf sétev igÉ
.ajtahi tza ,tsálsám a wa~
:menlétá dnim tze samlazroB
.mevresekníq esem guzaH
,wiré wansám %álaq wos A
.gidrét wa' men wiljah weléL
:tláv t!émelév tsom gáliv A
.tsám _ lleq ah s _ tsám dnom atnopaN

Halkul a dal

Rég hangosan szólt az ének
Arról, hogy ki szolgalélek?
Sok-sok minden most is zavar:
Az, hogy tunya lett a magyar.
Égi vetés földi fattya,
Csak a máslást, azt ihatja.
Borzalmas ezt mind átélnem:
Hazug mese kínkeservem.
A sok kalász másnak érik,
Lélek hajlik nem csak térdig.
A világ most véleményt vált:
Naponta mond mást – s ha kell – mást.

,ó% a luklah ,!éfpan a "oF
.ólav a sám ,zagi za sáM
:arjú ttöjle géstétös A
.arrúh a el tllá% tamrah "aN

Fogy a napfény, halkul a szó,
Más az igaz, más a való.
A sötétség eljött újra:
Nagy harmat szállt le a húrra.

nabávah terégí .1711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2001. május 19.

Mosolygós színt, zengő sóhajt,
ez az, ′melyet szívem óhajt

,tjahós őgnez ,tní% sóg+osoM
tjahó meví% te+em? ,za ze

tte+eh !ásraH

Xtekení% a dzén ,marU
,watludavle nasogáslúT
:no"an _ Xjeh _wnu"áv arsáM
.gataráf +em? ,erní% na+O
,wátlán%ahlef dnim tnékzáM
.nednim söröv sé wéq ,agráS
:jda tajú ,lőtte gem stláV
XnetsI ,et ssef sé rám jreveQ

nabávah a!adlöf .111711 ,a'araregÉ

tazára"aM
,!ávlah wenkení% a _ wení% tdaráf
atala!rá monif

Harsány helyett

Uram, nézd a színeket!
Túlságosan elvadultak,
Másra vágyunk – hej! – nagyon:
Olyan színre, 'mely fáratag.
Mázként mind felhasználták,
Sárga, kék és vörös minden.
Válts meg ettől, újat adj:
Keverj már és fess te, Isten!

Égeraracsa, 2003. szeptember 19.

Magyarázat
fáradt színek – a színeknek halvány,
finom árnyalata

Oly′ kellemetlen a vérszívó szúnyog,
mint az érdekből lett politikusok

,go!ú% óví%rév a neltemelleq ?+O
wosukitilop ttel lőbkedré za tnim

sotalnosaH

:motalugnah a sógnoroB
.mo%árukjah togo!ú% A

Hasonlatos

Borongós a hangulatom:
A szúnyogot hajkurászom.

,gá%ój a!árf a tlopa'geM

Megcsapolt a fránya jószág,

.wájdnom _ Ysi ő ődöksőlÉy

„Élősködő ő is” – mondják.

nabávah netsipan .111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2003. június 10.

tnoh da noH

Hon ad hont

tréknázaH

Hazánkért

díle% wobmoD
nabátaljah
matllágem-geM
.nabánatsom

Dombok szelíd
hajlatában
Meg-megálltam
mostanában.

,matllágem-geM
,metdőnűtle
leddlöf a sÉ
.mettőne%%ö

Meg-megálltam,
eltűnődtem,
És a földdel
összenőttem.

nebdnö' itsE
,sáljarom wlah
rahiv teheL
.sám nálat "av

Esti csöndben
halk morajlás,
Lehet vihar
vagy talán más.

,wédiv ra"aM
;wáknal sűred
za witjer lóJ
.tájtnah wöső

Magyar vidék,
derűs lankák;
Jól rejtik az
ősök hantját.

azah a zE
,wnázah im a
géstétös loH?
.wnár am lurob

Ez a haza
a mi hazánk,
'Hol sötétség
borul ma ránk.

:ra"am %%aláV
,doraka tze
tlocrah trézE
xdoraq sőre

Válassz magyar:
ezt akarod,
Ezért harcolt
erős karod?

,%ráj notú +eM
,derémlef lój
lassros a sÉ
xdezgév na"oh

Mely úton jársz,
jól felméred,
És a sorssal
hogyan végzed?

,mepén ,jderbÉ
,togáliv stjú"
gem dsatzotláV
Xtogáliv e

Ébredj, népem,
gyújts világot,
Változtasd meg
e világot!

nabávah wele% .11233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1997. április 3.

,tehel eléfbböt ajtú gásguzah A
"e wa' égászagi ilüklénkedré za

agá%ro wogásguzaH

A hazugság útja többféle lehet,
az érdeknélküli igazságé csak egy

Hazugságok országa

,ze agá%ro wogásguzaH

Hazugságok országa ez,

.%el őse sé ludni wanóh

hónak indul és eső lesz.

,ólav immes ,zagi immeS

Semmi igaz, semmi való,

.ólaf tloteb abájórT tnim

mint Trójába betolt faló.

,woságofár ,sélégsereQ

Keresgélés, ráfogások,

xwotá za loh xsábih a iq

ki a hibás? hol az átok?

,peleb ,lügem gásguzah A

A hazugság megül, belep,

.dedegne ah ,ad=or a tnim

mint a rozsda, ha engeded.

: xrám wi%ú im néziv anuD

Duna vizén mi úszik már? :

.ráníh tétös lülef-lula

alul-felül sötét hínár.

,tehem men "í ójah nezíV

Vízen hajó így nem mehet,

xtezev ávoh géstétös a

a sötétség hová vezet?

nabávah molá .1233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1996. december 22.

tnéknárpa wiláv gésneltetré zAy
Yttölöf werebme za árrú
!ékrömöT

„Az értetlenség válik apránként
úrrá az emberek fölött”
Tömörkény

!áiH

,lüneltetehel er"e ,lüzehen wnutopallÁ
.lüneltetígéleiq wnudaram ttaime sé

nabávah netsipan .11233334555567 ,a'araregÉ

Hiány

Állapotunk nehezül, egyre lehetetlenül,
és emiatt maradunk kielégítetlenül.

Égeraracsa, 1997. június 17.

ah ,dnom tazagi guzah Ay
Ytágam ajdnom wanguzah
+ehzöq ipanzöq

„A hazug igazat mond, ha
hazugnak mondja magát”
köznapi közhely

x wétrém a loH

,wizotláv tsáv+of-not+of iQ?
:dloh a tnim ,na+o za
arám ,ttodnom panget timA
.tlov nelet!évré rám

Hol a mérték ?

'Ki folyton-folyvást változik,
az olyan, mint a hold:
Amit tegnap mondott, mára
már érvénytelen volt.

inremsiiq tehel na"oH
xtáifrebme ne+i
ahtnim ,golod nelet!émeR
.táhur wnánba% ardloh

Hogyan lehet kiismerni
ilyen emberfiát?
Reménytelen dolog, mintha
holdra szabnánk ruhát.

nabávah telekiq .11711 ,tsepsiQ

Kispest, 2002. március 13.

neb+em ,röküt eléfsa+o aríta% Ay
za weniknednim tnire%dner iasonodjalut
Ymen tékugam a wa' ,wiremsilef tátazárbá
sánóJ tfiv°

„A szatíra olyasféle tükör, melyben
tulajdonosai rendszerint mindenkinek az
ábrázatát felismerik, csak a magukét nem”
Swift Jónás

úbifnoH

,tmeret iq? ,za őtere%noH
;ó"áv erbböt sé si tokla
,t%akkis ,lö=őd ,ládreh iq? ,mÁ
.óládérpnoh :even wanna

nabávah telekiq .1711 ,tsepsiQ

Honfibú

Honszerető az, 'ki teremt,
alkot is és többre vágyó;
Ám, 'ki herdál, dőzsöl, sikkaszt,
annak neve: honprédáló.

Kispest, 2001. március 3.

„Előttem van észak,
hátam mögött dél,
balra a nap nyugszik,
jobbra pedig kél”
népi mondóka

,wa%é nav mettőlEy
,léd ttögöm matáh
,wi%gu! pan a arlab
Yléq gidep arbboj
akódnom ipén

telétÍ

Ítélet

,wa%é meken tiM
,we"em élef léd
wandavlolef loH?
.we"ehgéj droz a

Mit nekem észak,
dél felé megyek,
'Hol felolvadnak
a zord jéghegyek.

élöf wara'oM
,pan a tto lojah
a!ara tdavlO
.gataváb sé "nal

Mocsarak fölé
hajol ott a nap,
Olvadt aranya
langy és bávatag.

,tecréb tná% rahiV
.námén dlöf a rűt
lunaltó% tél A
.nájtrap worá lü

Vihar szánt bércet,
tűr a föld némán.
A lét szótlanul
ül árok partján.

si lé% a tlokiS
,nebődre dne' a
,wilku'le ajgnaH
.neltőre alad

Sikolt a szél is
a csend erdőben,
Hangja elcsuklik,
dala erőtlen.

,tahzotláv gém eD
:arám tahzotláv
nebézeq sros A
.a+káf a ludrof

De még változhat,
változhat mára:
A sors kezében
fordul a fáklya.

nabávah netsipan .111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1998. június 13.

”ú ah ,rebme za tehtevökle takábiHy
Ytekő estípé en lef wa' ,ajraka
sonáJ .V etőG

„Hibákat elkövethet az ember, ha
úgy akarja, csak fel ne építse őket”
Goethe W. János

sálámrofsélzÍ

Ízlésformálás

,tehel őgnetlút nöt%ö őtí%íd A
,ajótokla za iremsilef ah
,ttezejefeb ppé te+em? ,lénűm a "oh
.ajtahnof men abraq tézeq téq a
ttözöq Ywőléy za gem wennelej rokkE
,wemele ódnallá ttezeven"ú
:ttötöq mes lórlovát wüsélezeq a
.we%íd a wájtlávlef teke!évön
wo'norbaimug sé wevö'!éf tlán%aH
,trebme za ramahka' lüröq wi%ev
,wozobod tlürüiq ,wegevü sení%
.treq "e wülev wiletgem nasro" sé
,wüjtíneltetehel taknuságzom aH
,erbbőle esahos wnutuj men "ú
, _ wü%%ihle ah ,bboj sé _ sádlogem mes za
.erőtet a wnü%et teképröt "oh

A díszítő ösztön túltengő lehet,
ha felismeri az alkotója,
hogy a műnél, 'melyet épp befejezett,
a két kezét karba nem fonhatja.
Ekkor jelennek meg az „élők” között
úgynevezett állandó elemek,
a kezelésük távolról sem kötött:
növényeket felváltják a díszek.
Használt fénycsövek és gumiabroncsok
veszik körül csakhamar az embert,
színes üvegek, kiürült dobozok,
és gyorsan megtelik velük egy kert.
Ha mozgásunkat lehetetlenítjük,
úgy nem jutunk sohase előbbre,
az sem megoldás – és jobb, ha elhisszük – ,
hogy törpéket teszünk a tetőre.

tsétí!i'iq tnelej men sétírűs A
,le wuj"ah tsegelsölöf a ah ,"ú
,trégí "í te+ema ,sádlogem ój a
.lemeiq tima ,za sege!él "oh
,wentreq a emledév +o őgepit A
,ge!ő% ődévge!ő% a nabzáh tnim
,wenze+eh si tnolján gém er+em?
.tedőpic a innev lleq el lügév s
,wétpél a ságzom sé tset irebme zA
,návíq tekétrém őlelefgem +em?
wéssetgepit "oh ,tza iréq mes iknes
.nák'opal órpa arájfú' gáliv
,wüjtíneltetehel taknuságzom aH
,erbbőle esahos wnutuj men "ú
, _ wü%%ihle ah ,bboj sé _ sádlogem mes za
.erőtet a wnü%et teképröt "oh

A sűrítés nem jelent kicsinyítést
úgy, ha a fölöslegest hagyjuk el,
a jó megoldás, amelyet így ígért,
hogy lényeges az, amit kiemel.
A tipegő oly védelme a kertnek,
mint házban a szőnyegvédő szőnyeg,
'melyre még nylont is helyeznek,
s végül le kell venni a cipődet.
Az emberi test és mozgás a lépték,
'mely megfelelő mértéket kíván,
senki sem kéri azt, hogy tipegtessék
világ csúfjára apró lapocskán.
Ha mozgásunkat lehetetlenítjük,
úgy nem jutunk sohase előbbre,
az sem megoldás – és jobb, ha elhisszük – ,
hogy törpéket teszünk a tetőre.

1

,abját a itöq sátáliq tetreq A
,tóláhkóp a wóp lakkalá% "oha
,ajláníq tégéspé% ját ttevnö'löq a
.tóládo' etni%ő za itökel sé
workob a sé wáf :rét ite%émret A
,ebtreq a wázzoheb "í taját a
wogáriv sé we%íd segésretsem a
.evele wájráziq tegéspé% a
,wót%alluf ,wótjof we%íd se!i'iq A
,da togásdaba% rét ttoti! a gím?
wótja za gem wanlí! ergéspé% ilovát
.tah galótatgu! +ema ,za ze sé
,wüjtíneltetehel taknuságzom aH
,erbbőle esahos wnutuj men "ú
, _ wü%%ihle ah ,bboj sé _ sádlogem mes za
.erőtet a wnü%et teképröt "oh

A kertet kilátás köti a tájba,
ahogy szálakkal pók a pókhálót,
a kölcsönvett táj szépségét kínálja,
és leköti az őszinte csodálót.
A természeti tér: fák és a bokrok
a tájat így behozzák a kertbe,
a mesterséges díszek és virágok
a szépséget kizárják eleve.
A kicsinyes díszek fojtók, fullasztók,
'míg a nyitott tér szabadságot ad,
távoli szépségre nyílnak meg az ajtók
és ez az, amely nyugtatólag hat.
Ha mozgásunkat lehetetlenítjük,
úgy nem jutunk sohase előbbre,
az sem megoldás – és jobb, ha elhisszük – ,
hogy törpéket teszünk a tetőre.

etremsi men ika ,za tlov godlob géM
:tájákonu ttozjafle ségröd!!em
etre%gáliv +em? ,tepég órí!űf a
.tsádókzár"a zoko levőhlefzűb
le wétré nebdne' negér na+o si meN
őtetdökrö!ö" teklel ,teme% a
,leppég ógnojaz men ,toti=áp divör
.ővöj a ékohuj nalatgnah sé
zohólras ,zohá%aq arjú wnujludroF
,nebketreknágam a si bbálagel
zoko todnog si "ú nekeretzöq a
.netni% isálopá sétí%íd a
,wüjtíneltetehel taknuságzom aH
,erbbőle esahos wnutuj men "ú
, _ wü%%ihle ah ,bboj sé _ sádlogem mes za
.erőtet a wnü%et teképröt "oh

Még boldog volt az, aki nem ismerte
mennydörgés elfajzott unokáját:
a fűnyíró gépet, 'mely világszerte
bűzfelhővel okoz agyrázkódást.
Nem is olyan régen csendben érték el
a szemet, lelket gyönyörködtető
rövid pázsitot, nem zajongó géppel,
és hangtalan juhoké a jövő.
Forduljunk újra kaszához, sarlóhoz
legalább is a magánkertekben,
a köztereken úgy is gondot okoz
a díszítés ápolási szinten.
Ha mozgásunkat lehetetlenítjük,
úgy nem jutunk sohase előbbre,
az sem megoldás – és jobb, ha elhisszük – ,
hogy törpéket teszünk a tetőre.

2

,nabknázah etre% wnuráj erremrákA
,lakkádo'sétíreq wnuzoklálat
nabbároq wótímá watlov men weze
.laggálivmelezré óludro'lút
sévetlút nosám"e ódoklavih A
,ólat%aramgédnev a neppé men
,séveq si men ge%%ö ttetetkefeb a
.ótahtatzárpákle őlélme% a s
nabgá%ro za gém am sétíreq a woS
,si nabgásólav sé nesepéklej
:a!ámvív bbőfgel sédőljef a ttoloh
.simah men +ema ,gásnalatrátah
,wüjtíneltetehel taknuságzom aH
,erbbőle esahos wnutuj men "ú
, _ wü%%ihle ah ,bboj sé _ sádlogem mes za
.erőtet a wnü%et teképröt "oh

Akármerre járunk szerte hazánkban,
találkozunk kerítéscsodákkal,
ezek nem voltak ámítók korábban
túlcsorduló érzelemvilággal.
A hivalkodó egymáson túltevés
nem éppen a vendégmarasztaló,
a befektetett összeg nem is kevés,
s a szemlélő elkápráztatható.
Sok a kerítés ma még az országban
jelképesen és valóságban is,
holott a fejlődés legfőbb vívmánya:
határtalanság, amely nem hamis.
Ha mozgásunkat lehetetlenítjük,
úgy nem jutunk sohase előbbre,
az sem megoldás – és jobb, ha elhisszük – ,
hogy törpéket teszünk a tetőre.

,tágam ajtatum wenűzekőb %íd A
,asátjahú//af gásrakuf ttoloh
,tláv ánnalatléc ah , Y...ebtreq a %el ójy
.asádaram %el "í né+eh igér
gásmádiv a wéjdoklaru nebtreq A
,lüklén wotacaq őlli men ado
,wámocic itreq a na"u wódnalum
.lügév gésneletsélzí za wörö
,ótahtíbba%%oh men gem rokkemre" A
,naltatahzoha%%iv ,tte%evle ah
,ólav a amukimoq géstlélút a
.naltatahtá'obgem ,sukigart +em?
,wüjtíneltetehel taknuságzom aH
,erbbőle esahos wnutuj men "ú
, _ wü%%ihle ah ,bboj sé _ sádlogem mes za
.erőtet a wnü%et teképröt "oh

A dísz bőkezűnek mutatja magát,
holott fukarság fattyúhajtása,
„jó lesz a kertbe...” , ha céltalanná vált,
régi helyén így lesz maradása.
A kertben uralkodjék a vidámság
oda nem illő kacatok nélkül,
mulandók ugyan a kerti cicomák,
örök az ízléstelenség végül.
A gyermekkor meg nem hosszabbítható,
ha elveszett, visszahozhatatlan,
a túléltség komikuma a való,
'mely tragikus, megbocsáthatatlan.
Ha mozgásunkat lehetetlenítjük,
úgy nem jutunk sohase előbbre,
az sem megoldás – és jobb, ha elhisszük – ,
hogy törpéket teszünk a tetőre.

nabávah ré!eq jú .1233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1996. augusztus 20.
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,mezedréq "e ré tebböTy
Ymesereq zá% gem zá% tnim
akódnom ipén

„Többet ér egy kérdezem,
mint száz meg száz keresem”
népi mondóka

x láttot%aláv lóJ

Jól választottál ?

,nogáliv a neze golod ój %el rokkA

Akkor lesz jó dolog ezen a világon,

.motárab ,%lálatár argásgodlob a ah

ha a boldogságra rátalálsz, barátom.

,si men ,si wi%tál tú őtezevázzoh A

A hozzávezető út látszik is, nem is,

.sigém ze wikub "av llá nodosát%aláv
,delelgem djam rokka ,lödöksőzedréq aH
. Ytehemle eri%%em rebme za nájá%y trem

nabávah őtevgam .11711 ,a'araregÉ

választásodon áll vagy bukik ez mégis.
Ha kérdezősködöl, akkor majd megleled,
mert „száján az ember messzire elmehet” .

Égeraracsa, 2002. október 21.

,armolagri anlov géskü% "an tsoMy
Yajázah molagri za ppé tti ze s
náit%irQ inaJ nezrednA

tój _ wanóJ

go'ot wnüttöröQ
.wo'om a sé !!e%
,gáliv a lok%iP
.dáret ineq tza

„Most nagy szükség volna irgalomra,
s ez itt épp az irgalom hazája”
Andersen Jani Krisztián

Jónak – jót

Köröttünk tocsog
szenny és a mocsok.
Piszkol a világ,
azt keni terád.

xlénne bböt teheL
,lénnem abáih
:t%agga abáiH
.t%agar erde+eh

Lehet több ennél?
hiába mennél,
Hiába aggaszt:
helyedre ragaszt.

,timráb %tehsereQ
,tikráka %tehréq
,%ezén ávohráB
.%ezétni timráb

Kereshetsz bármit,
kérhetsz akárkit,
Bárhová nézesz,
bármit intézesz.

,%gorom abáiH
.%gopot neb+eh"e
,erbböt de%iv meN
.erbbőle %tuj men

Hiába morogsz,
egyhelyben topogsz.
Nem viszed többre,
nem jutsz előbbre.

,imráb wézzotláV
.ikráka tehöj
,!ámroq wa' ,'nin wéF
.návrogom %ezén s
:innem anlov bboJ
,innet tój _ wanój
,inlé lój ,nát%iT
Xinlémer tabboj s

nabávah őtevgam .11233334555567 ,luZ

Változzék bármi,
jöhet akárki.
Fék nincs, csak kormány,
s nézesz mogorván.
Jobb volna menni:
jónak – jót tenni,
Tisztán, jól élni,
s jobbat remélni!

Suhl, 1997. október 14.

,tehre! iq a si za nestí%ev :modnom tzAy
Ytemledező" ne+i wonávíq wenbe treM
apmoT

X wutjar wnujgacaQ

,inedzüq wa' gidniM
;neletnü% inedzüq
ra"am a locrah tréiM
xnelle agam tájas

„Azt mondom: veszítsen az is a ki nyerhet,
Mert ebnek kívánok ilyen győzedelmet”
Tompa

Kacagjunk rajtuk !

Mindig csak küzdeni,
küzdeni szüntelen;
Miért harcol a magyar
saját maga ellen?

nabácrah dut men tréiM
xergév ingofe%%ö
gásttot%ogem a zE
.er!éf a tezev men

Miért nem tud harcában
összefogni végre?
Ez a megosztottság
nem vezet a fényre.

nelle révtset révtseT
xdazál tréim nojav
xttögöm e lupal iQ
Xtazála" ,…men 'lökre

Testvér testvér ellen
vajon miért lázad?
Ki lapul e mögött?
erkölcs nem…, gyalázat!

avgof lánknurro zA
,wanraka intezev
wájllav wegréf tnim sÉ
.wanra"am takugam
,lö séteven a aH
;lleq ingacaq rokka
tekő gem wüssetnüB
Xlesséteven !ásrah

nabávah telekiq .1111711 ,tsepsiQ

Az orrunknál fogva
vezetni akarnak,
És mint férgek vallják
magukat magyarnak.
Ha a nevetés öl,
akkor kacagni kell;
Büntessük meg őket
harsány nevetéssel!

Kispest, 2004. március 30.

„József napkor fú′ a szél,
még hetekig tart a tél”
paraszti regula

,lé% a ?úf rokpan fe=óJy
Ylét a trat giketeh gém
aluger it%arap

wniővetráQ

nierekö" óro"om A
;ótahtál +em? ,lé !évön
,!évönadzag a óro"oM
.ógro'iv a idsőlé

Kártevőink

A mogyoró gyökerein
növény él, 'mely látható;
Mogyoró a gazdanövény,
élősdi a vicsorgó.

a ttel wos lút rám si wnuláN
;őléne"ni nelteréq
,wnázah ttetléf dev!es trézE
.ővöj a tahzoh timráb s

Nálunk is már túl sok lett a
kéretlen ingyenélő;
Ezért senyved féltett hazánk,
s bármit hozhat a jövő.

nabávah terégí .111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2003. május 29.

tazára"aM

Magyarázat

ajiramavk% éartaL _ ógro'iv

vicsorgó – Lathraea squamaria

;wotál men ,wollah meNy
Ytogáliv wesereQ
!arA

„Nem hallok, nem látok;
Keresek világot”
Arany

gésneltevdeQ

,ttepélerléf wa%roq a zE
.tdevétle sé ráj nebtétöS
,ttopaq tima ,ilmedrégeM
.topan ój "í tahtál náktiR
,e!éf eme% luso+ámoH
.eréme% lluh go+áh leviM
,wokav a tnim ,djam tagopaT
.wo"av né men ejőtezeV
:ajtlávlef trem ,'nin esézrÉ
.agásnazój %é gedir A
,lótágamnö si wizótrI
.lóbgáliv a nav egelE

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

Kedvetlenség

Ez a korszak félrelépett,
Sötétben jár és eltévedt.
Megérdemli, amit kapott,
Ritkán láthat így jó napot.
Homályosul szeme fénye,
Mivel hályog hull szemére.
Tapogat majd, mint a vakok,
Vezetője nem én vagyok.
Érzése nincs, mert felváltja:
A rideg ész józansága.
Irtózik is önmagától,
Elege van a világból.

Égeraracsa, 1996. november 3.

,nabzáH a ikalav lü nesegelseleF
nav lüvíq názah nabtalodnog ah

Xx Ő _ x lesivpéQ

,wi%ám iq? ,nav ,la!rá% iq? ,naV
.wi%tál si gem nibbótu zE
:eteltö mes ,asádut 'niN
Xette+eh sám wézzoklodnoG

Feleslegesen ül valaki a Házban,
ha gondolatban hazán kívül van

Képvisel ? – Ő ?!

Van, 'ki szárnyal, van, 'ki mászik,
Ez utóbbin meg is látszik.
Nincs tudása, sem ötlete:
Gondolkozzék más helyette!

xiken weniM .'nis ecnireG
.i%ev mes"ú tán%ah ne%iH
:láglo% rokim? si lokóbjaH
.jákal "e tnim ,"ú nasotnoP

Gerince sincs. Minek neki?
Hiszen hasznát úgysem veszi.
Hajbókol is 'mikor szolgál:
Pontosan úgy, mint egy lakáj.

,"an nabkava% wa' lüde"E
."ah mes zohó% ,nalatsáltáG
:tá %tahtál men néklel tétöS
.tázám ttevlef izelpel lóJ

Egyedül csak szavakban nagy,
Gátlástalan, szóhoz sem hagy.
Sötét lelkén nem láthatsz át:
Jól leplezi felvett mázát.

xtehel ne+im ení% a "oH
:tehev tádlép noelémaQ
:erőf-arka! ajtagotláV
.ejővetój rávle te+eM?
,elev jab "an si 'nin giddA
.eleb ló% men ebimmes gíM?
:letih ój a gem wilmor ttO
.lesivpéq ő si degét aH

nabávah netsipan .11233334555567 ,a'araregÉ

Hogy a színe milyen lehet?
Kaméleon példát vehet:
Váltogatja nyakra-főre:
'Melyet elvár jótevője.
Addig nincs is nagy baj vele,
'Míg semmibe nem szól bele.
Ott romlik meg a jó hitel:
Ha téged is ő képvisel.

Égeraracsa, 1997. június 11.

wansádut men a sé wensétjelefle zAy
Yesétezif a "e
sádnom igér
modnomle _ mezedréQ

„Az elfelejtésnek és a nem tudásnak
egy a fizetése”
régi mondás
Kérdezem – elmondom

modnomlE
:wenlé% a
.wenléf werebme za
:mezedréQ
wevré za
xwenrégí tim weniq

Elmondom
a szélnek:
az emberek félnek.
Kérdezem:
az érvek
kinek mit ígérnek?

,modnomlE
:wenréq ah
.wenlét a nav agof
:mezedréQ
we!ét a
xwen%é!ele tehel

Elmondom,
ha kérnek:
foga van a télnek.
Kérdezem:
a tények
lehet elenyésznek?

modnomlE
:weséq a
.wen%ébes "e wepé%
:mezedréQ
wevrés a
xwenrésíq gilálah

Elmondom
a kések:
szépek egy sebésznek.
Kérdezem:
a sérvek
halálig kísérnek?

,modnomlE
:wemér "oh
.wenlé si wnüttözöq
:mezedréQ
wegréf a
xwepé% arámá% wiq

Elmondom,
hogy rémek:
közöttünk is élnek.
Kérdezem:
a férgek
kik számára szépek?

,modnomlE
:wenrém ah
.weré tim ,motálgem
:mezedréQ
wenré tim
xwevé ttot%ala%le za

Elmondom,
ha mérnek:
meglátom, mit érek.
Kérdezem:
mit érnek
az elszalasztott évek?

,modnomlE
:weléf men
.wenlé miesrev a
:mezedréQ
wepén a
xwenlétí nátu im
modnomlE
: _ Xwejlé "ú _
.wetév a ,nűb a bböt
:mezedréQ
,wengé ah
xwelél wos lut%itgem
nabávah őtevgam .711 ,a'araregÉ

Elmondom,
nem félek:
a verseim élnek.
Kérdezem:
a népek
mi után ítélnek?
Elmondom
– úgy éljek! – :
több a bűn, a vétek.
Kérdezem:
ha égnek,
megtisztul sok lélek?
Égeraracsa, 2000. október 7.

,wotá za tjús megne wa' tréim ,Óy
Yxwotál men tréim lemme% t!uheb sÉ
návtsI nogáZ

„Ó, miért csak engem sújt az átok,
És behunyt szemmel miért nem látok?”
Zágon István

nebéröq wű+eseQ

Keselyűk körében

,woráv nebtétöS
,metet a víh ráb
,wanatrat lemme%
…metehet men gém

Sötétben várok,
bár hív a tetem,
szemmel tartanak,
még nem tehetem…

invíh ermeteT
,wénnem neseví%
entetkül nabzál
.wétnálah sé ví%

Tetemre hívni
szívesen mennék,
lázban lüktetne
szív és halánték.

,wopan etekeF
,weteh etekef
%á" mettölüröq
.gebel egedih

Fekete napok,
fekete hetek,
körülöttem gyász
hidege lebeg.

,lóbba tlov gélE
matlúm a wa' "oh
lüröq %ev a!rá
.natluromokle
,lad a lőbmeví°
,ló% gém ,naklah ráb
masrát teküs wos
.locnát lüröq cnoq
,gés!émer a !éF
,t%amát tömörö s
a tegév tev ze
.wangásúromo%

nabávah sádlá .1111711 ,a'araregÉ

Elég volt abból,
hogy csak a múltam
árnya vesz körül
elkomorultan.
Szívemből a dal,
bár halkan, még szól,
sok süket társam
konc körül táncol.
Fény a reménység,
s örömöt támaszt,
ez vet véget a
szomorúságnak.

Égeraracsa, 2004. július 6.

71111 tnim ,bböt e'nikó%pala wnüvle˘
inetíse!éf lleq men ed ,sevé

sázogaregi sőtteQ

:aimédakA za gom%iP
.wanlárbab wa' levvle!zöq A
,wnutaz!ámroq gommac nassaL
xwanráv eriM .gnappal wnutlúM
,sédeseklel a gobol meN
;melle% a ttel i%umalA
lekkerebme a"opip ?+I
xmennel táh "í lleq á%%almaM

Nyelvünk alapszókincse több, mint
4000 éves, de nem kell fényesíteni

Kettős igeragozás

Piszmog az Akadémia:
A köznyelvvel csak babrálnak.
Lassan cammog kormányzatunk,
Múltunk lappang. Mire várnak?
Nem lobog a lelkesedés,
Alamuszi lett a szellem;
Ily' pipogya emberekkel
Mamlasszá kell így hát lennem?

,gá%ro za ze ttel moladjáF
;dne' a tte+eh ságnosiv daV
,leké%evjaj meletré zA
.tnezü wnüken tlúm a gideP

Fájdalom lett ez az ország,
Vad visongás helyett a csend;
Az értelem jajveszékel,
Pedig a múlt nekünk üzent.

xle!!éf _ lanjah a gém nöjlE
,%ége ima ,pé tti tdaraM
xtto"ore%%ö :tröt ima ,"aV
.%é za gelőf ,nednim llágem S

Eljön még a hajnal – fénnyel?
Maradt itt ép, ami egész,
Vagy, ami tört: összerogyott?
S megáll minden, főleg az ész.

,wnusázogar sőtteq gém naV
;lé e%ér "e wa' rám sonjaS
tődevne% a s tővkele' A
.létöq a ze e%%ö itöQ
,wnüvle!a!a za tírömöT
;wanlálat men lohsám te+I
_ laggar+éme% _ tzöq +éme% téQ
X walráv ,welréq _ :iq izejeF

nabávah ré!eq jú .711 ,a'araregÉ

Van még kettős ragozásunk,
Sajnos már csak egy része él;
A cselekvőt s a szenvedőt
Köti össze ez a kötél.
Tömörít az anyanyelvünk,
Ilyet máshol nem találnak;
Két személy közt – személyraggal –
Fejezi ki: – kérlek, várlak !

Égeraracsa, 2000. augusztus 3.

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

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

Xx le tízagi iQ

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

Ki igazít el ?!

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

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

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

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

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

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

nabávah ré!eq jú .233334555567 ,a'araregÉ

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

Égeraracsa, 1995. augusztus 28.

,bbötgel a taládo' Ay
Ytehréle rebme te+ema
sonáJ .V etőG

„A csodálat a legtöbb,
amelyet ember elérhet”
Goethe W. János

meréle nát ,ajdut iQ

Ki tudja, tán elérem

,ságzom a ttel naltaludzoM
;ját a tto"af ev%ev ebdöQ
,sárís a wlah ttala tanáB
.jáf am ?"oha ,za őt%emreD

Mozdulatlan lett a mozgás,
Ködbe veszve fagyott a táj;
Bánat alatt halk a sírás,
Dermesztő az, ahogy' ma fáj.

,we%éf tlúdlef ,ré!et neltéT
;a%aq a tsom gól nögö% A
,telé za gam A xgam a sÉ
.a%avat a nöjle wa' djaM

Tétlen tenyér, feldúlt fészek,
A szögön lóg most a kasza;
És a mag? A mag az élet,
Majd csak eljön a tavasza.

,ttala géj a wilkis ó+oF
;óh a atjar wizá+o'roQ
,tdakale tsom ajgnah mörÖ
Xótahráv im "oh ,ajdut iQ

Folyó siklik a jég alatt,
Korcsolyázik rajta a hó;
Öröm hangja most elakadt,
Ki tudja, hogy mi várható!

,tjahó tebbe% ,ú% tnim ,lörŐ
;motalodnog ,láti% ,láti°
tjahós wanda wádneregaF
.modomlá ah ,si mette+eH

Őröl, mint szú, szebbet óhajt,
Szitál, szitál, gondolatom;
Fagerendák adnak sóhajt
Helyettem is, ha álmodom.

,tá tah sézré nalatgu! ,"aN
:nebéjedi dlohilet tniM
,táradam wéq gásgodlob A
.meréle nát ,nab+ámoh A

Nagy, nyugtalan érzés hat át,
Mint telihold idejében:
A boldogság kék madarát,
A homályban, tán elérem.

nabávah getegref .11233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1997. január 17.

,dáv tehré men megnE
dánere%akéb a ló% ah

Engem nem érhet vád,
ha szól a békaszerenád

sálo//uruq sódaiQ

Kiadós kuruttyolás

jé za daka% máR
,//us-//is _ neletrih
nebdne' tlláeb a S
.//uruk/uq a ló%

Rám szakad az éj
hirtelen – sitty-sutty,
S a beállt csendben
szól a kutykurutty.

,si tza ,si tze ddeTy
YX"úma gem "íme
nebmetelé %égE
.//uruk/uq wizgnah

„Tedd ezt is, azt is,
emígy meg amúgy!”
Egész életemben
hangzik kutykurutty.

,rebme ,lef jderbÉ
X//uz-//iz _ arplat jllá
ótígno= ?+imráB
.//uruk/uq a ze

Ébredj fel, ember,
állj talpra – zitty-zutty!
Bármily' zsongító
ez a kutykurutty.

,tnednim léttetgeM
xjdut "oh ,tnednim ed
daram nebnölüQ
.//uruk/uq a wa'

Megtettél mindent,
de mindent, hogy tudj?
Különben marad
csak a kutykurutty.

%lé netni% akéB
,"úna"u si am
nebtétös wa' treM
.//uruk/uq tehgnez

nabávah terégí .2711 ,a'araregÉ

Béka szinten élsz
ma is ugyanúgy,
Mert csak sötétben
zenghet kutykurutty.

Égeraracsa, 2005. május 18.

walaf sé wálgéT
wanatrate%%ö

Téglák és falak
összetartanak

lunaltatahzokatnobiQ

wezénebme% nebtese "E
,labba%%orgel a tős ,la%%or
trátahótál jú ah ,rokkA
.laf samlatah "e le rakat
,séréta%%iv nebi!!emA
;rú arjú %el gásidaram
,mes i'návíq ár wo"av meN
.rú% si teme% eri!!emráb

Kibontakozhatatlanul

Egy esetben szembenézek
rosszal, sőt a legrosszabbal,
Akkor, ha új látóhatárt
takar el egy hatalmas fal.
Amennyiben visszatérés,
maradiság lesz újra úr;
Nem vagyok rá kíváncsi sem,
bármennyire szemet is szúr.

,talaf a le mastnob weniM
;ettögöm nav im ,modut ah
,ődrüf so"nal a meken óJ
.ermevdeq wolo'nap loh?

Minek bontsam el a falat,
ha tudom, mi van mögötte;
Jó nekem a langyos fürdő,
'hol pancsolok kedvemre.

nabávah ótnobgéj .111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2003. február 15.

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.

Az a miniszterelnök, aki a néptől
kér tanácsot, ha megszorul, nem
való arra, hogy kormányozzon

lőtpén a ika ,wönleret%inim a zA
men ,luro%gem ah ,to'ánat réq
nozzo!ámroq "oh ,arra ólav

x aglod a weniQ

,nav a!ámroq na+o tsom wangá%rora"aM

Kinek a dolga ?

Magyarországnak most olyan kormánya van,

.nalat'ánat :ógopot návotét +ema

amely tétován topogó: tanácstalan.

nabávah ótnobgéj .1111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2004. február 28.

,ré!eq a ne"el ó'lOy
;sorá anobag A
,tónit a essezif lóJ
…sorá%ém a nejre! S
wanmorab ik'jah-ik'üT
;abál nojlusakoS
,erőzem nojráj icoB
.abáloksi wemreˇ
ra"am a wéjdoparaˇ
,nebőre tnim ,armá°
,'nin ima ,netsI nojdA
Ynebődnet%e jú zE
!arA

„Olcsó legyen a kenyér,
A gabona áros;
Jól fizesse a tinót,
S nyerjen a mészáros…
Tücski-hajcski baromnak
Sokasuljon lába;
Boci járjon mezőre,
Gyermek iskolába.
Gyarapodjék a magyar
Számra, mint erőben,
Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben”
Arany

nöbö%üQ

Küszöbön

,egév :vé za tlúmlE

Elmúlt az év: vége,

.ebé+eh a pél sáM

Más lép a helyébe.

,wanjúf wele% edÜ

Üde szelek fújnak,

xwanjú za wnüjnö%öQ
,e%%em _ tto rám dasaH
.er"e wil%o döq A
xpanloh a djam zoh tiM

Köszönjünk az újnak?
Hasad már ott – messze,
A köd oszlik egyre.
Mit hoz majd a holnap?

,paq tój si metezmeN

Nemzetem is jót kap,

,anoh wnü%el wen!éF

Fénynek leszünk hona,

xanoroq a go"ar S

nabávah molá .1711 ,tsepsiQ

S ragyog a korona?

Kispest, 2001. december 31.

Őrizd a fényt nagyon,
nehogy kilobbanjon!

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

matláv ávódazáL

Lázadóvá váltam

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

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

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

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

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

nabávah a!adlöf .11233334555567 ,a'araregÉ

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

Égeraracsa, 1997. szeptember 1.

,abil "e ,dúl téQy
Yabih 'nin zib tti
akódnom ipén

„Két lúd, egy liba,
itt biz nincs hiba”
népi mondóka

ajpan nö'löq a rájeL

,goráq újrav ,óh a deppüS
.woráj nabrás gem magamóJ
,wolákrotob ,woráj nabráS
.goráq újrav gem mettölöF
,si né woríS .rís iknedniM
.si gé za rís sé dlöf a ríS
,sigém ze %el ,ppéksám ze %eL
.si né me%ih ,sám i%ih aH
,ajpan nö'löq a djam rájeL
,ajpaka%%iv ,ttoda ikA
,ajdaa%%iv ,ttopaq timA
.ajpan nö'löq a rájel ?%iH

nabávah netsipan .11233334555567 ,a'araregÉ

Lejár a kölcsön napja

Süpped a hó, varjú károg,
Jómagam meg sárban járok.
Sárban járok, botorkálok,
Fölöttem meg varjú károg.
Mindenki sír. Sírok én is,
Sír a föld és sír az ég is.
Lesz ez másképp, lesz ez mégis,
Ha hiszi más, hiszem én is.
Lejár majd a kölcsön napja,
Aki adott, visszakapja,
Amit kapott, visszaadja,
Hisz' lejár a kölcsön napja.

Égeraracsa, 1997. június 23.

:akcoq a tnim ,na+o sros A
tev tokav "av ,totah "av

A sors olyan, mint a kocka:
vagy hatot, vagy vakot vet

lőrtneL

nednim le lőd nabko+oháP
.nebtelé sé nabzáhní%

Lentről

Páholyokban dől el minden
színházban és életben.

tobaradní% "an e né eD

De én e nagy színdarabot

.metehzén lőbé++ö= wa'

csak zsöllyéből nézhetem.

nabávah molá .111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1998. december 22.

A Bizonyosság Temploma ledőlt, és
mégis, mégis tovább mozog a Föld

sé ,tlődel amolpmeT gásso!oziB A
dlöF a gozom bbávot sigém ,sigém

ttolmoeL

Leomlott

,ttolmoel molpmeT ő'id A
;nabrás a tláv éggemöt nalatkala sé
,mattál na"oha ,le tlőd "ú a!rot sögőG
.topol%O za evtemetle

A dicső Templom leomlott,
és alaktalan tömeggé vált a sárban;
Gőgös tornya úgy dőlt el, ahogyan láttam,
eltemetve az Oszlopot.

welél a ,tnűtle molaná°
.ebé+eh ttot%aláv t!úg treveq larrodnu
_ ergév ,avtál tnékmor tátazalaf ek%üB
.wezré tne"é% ed ,moladjáf

Szánalom eltűnt, a lélek
undorral kevert gúnyt választott helyébe.
Büszke falazatát romként látva, végre –
fájdalom, de szégyent érzek.

,geréf ótírodnu za zA
,wotár avlodnog men ettő% tóláH a iq?
wotá za sé ,ebgéstétös a tnahuzeL
.ge+éB "e tnim ,evtüs nav ár
te%émreT a agam leviM
,wizotláv esötnöq wa' ,gem tahlah mesos
,gikoroq ilovát ne%ége "em "í zE
.te%égE za wüjtrégem gím?
,tatuq nátu !éF a nedniM
,modut lój ah ,sőtteq gésőtehel a sé
notú%aláv tréze ,mes "av ,zagi "av treM
.tatu tatum meletrÉ za

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

Az az undorító féreg,
'ki a Hálót szőtte nem gondolva rátok,
Lezuhant a sötétségbe, és az átok
rá van sütve, mint egy Bélyeg.
Mivel maga a Természet
sosem halhat meg, csak köntöse változik,
Ez így megy egészen távoli korokig,
'míg megértjük az Egészet.
Minden a Fény után kutat,
és a lehetőség kettős, ha jól tudom,
Mert vagy igaz, vagy sem, ezért válaszúton
az Értelem mutat utat.

Égeraracsa, 1996. november 26.

_ tehel men nelle lé°y
Yinlüper la!!rá%la"na
njévT wáM

„Szél ellen nem lehet –
angyalszárnnyal repülni”
Mark Twain

látdaram ardagaM

:neltetehzekéf a né we%el ,né we%eL
,ejőtevótná% "an weziv ttotalkazlef
:nelle werebme za wo"av men ,we%el meN
.ejőtökkéreq wéq sádalah sro" a mes
:menneb wenzőtegreq !éf a sé géstétöS
,tladaivráp a gem movív lammagamnö
:mennel wenégne" tsom daba% men ,tehel meN
.tlad a inallah men ttözöq wánráp sevden
:indaram není%lef ergév wolábórpgeM
,larrá óluso!rot not+of inzénebme%
:inda tegésgelem nebtelé so"af A
.la””áv "an ,ikemre" ,lettih tláv ékkörö

Magadra maradtál

Leszek én, leszek én a fékezhetetlen:
felzaklatott vizek nagy szántóvetője,
Nem leszek, nem vagyok az emberek ellen:
sem a gyors haladás kék kerékkötője.
Sötétség és a fény kergetőznek bennem:
önmagammal vívom meg a párviadalt,
Nem lehet, nem szabad most gyengének lennem:
nedves párnák között nem hallani a dalt.
Megpróbálok végre felszínen maradni:
szembenézni folyton tornyosuló árral,
A fagyos életben melegséget adni:
örökké vált hittel, gyermeki, nagy vággyal.

:wanatjú" taká/re" wo%onog sáirólG
,lepennü nabkotit ,ne+ém géstétös a
:wankalaf a we"em levüd dav ólobmoT
Xlepel a rám ergév el nojlluh ,el nojlluh

Glóriás gonoszok gyertyákat gyújtanak:
a sötétség mélyen, titokban ünnepel,
Tomboló vad dühvel megyek a falaknak:
hulljon le, hulljon le végre már a lepel!

:dogúhrévtset tnim ,"ú nöj aka%jé guzaH
,tregnet avtatzotláv ,tedlöf avtatzotláv
:dodut ah ,ój si za ,nattotatláglo%iQ
.rebmE nabdocrah a látdaram ardagam

Hazug éjszaka jön úgy, mint testvérhúgod:
változtatva földet, változtatva tengert,
Kiszolgáltatottan, az is jó, ha tudod:
magadra maradtál a harcodban Ember.

nabávah a!adlöf .11233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1997. szeptember 13.

űmetü se- 1111 \111 men ejénez ővöj A

A jövő zenéje nem 3/ 4 -es ütemű

X PANLOH djaM

Majd HOLNAP !

,%anap i!!em ,i!!eM
.zana"u ttünednim
:modnog im arra mÁ
xmoglod ój meken 'nin

Mennyi, mennyi panasz,
mindenütt ugyanaz.
Ám arra mi gondom:
nincs nekem jó dolgom?

,wanlaf wa' wáksás A
.wanraka men innet
:motahtatráj tamá°
xmoglod ój meken 'nin

A sáskák csak falnak,
tenni nem akarnak.
Számat jártathatom:
nincs nekem jó dolgom?

telé za wnüken dA
.tepéq ótítubpén
:modut _ za anrota~
xmoglod ój meken 'nin

Ad nekünk az élet
népbutító képet.
Csatorna az – tudom:
nincs nekem jó dolgom?

,lavám a mejdőröT
xlavájab wos wanám
:morí tza _ PANLOH wa~
xmoglod ój meken 'nin
,tsám a medzeq pansáM
.tsárí za mezéngem
:molopanle _ avtáL
xmoglod ój meken 'nin

nabávah sádlá .1711 ,a'araregÉ

Törődjem a mával,
mának sok bajával?
Csak HOLNAP – azt írom:
nincs nekem jó dolgom?
Másnap kezdem a mást,
megnézem az írást.
Látva – elnapolom:
nincs nekem jó dolgom?

Égeraracsa, 2001. július 16.

+em? ,vle gássogászagi zA
lüse!évré nabgászagi za

Az igazságosság elv, 'mely
az igazságban érvényesül

x gém giddeM

Meddig még ?

wnutjar gem tlü wotÁ
;tá nevé reze
wnutraka abáiH
.tám a wutlámrof s

Átok ült meg rajtunk
ezer éven át;
Hiába akartunk
s formáltuk a mát.

,wnutjar ze géskörÖ
;tagua%%iv +em?
?wnutlúm ajtá'ob meN
.tagu˘ Ytlevűmy a

Örökség ez rajtunk,
'mely visszaugat;
Nem bocsátja múltunk'
a „művelt” Nyugat.

,wnutjar ze lü giddA
;bbávot djam tevöq s
?wnugam wüjlle"é% gíM?
.tárotso netsI s

nabávah sádlá .1111233334555567 ,a'araregÉ

Addig ül ez rajtunk,
s követ majd tovább;
'Míg szégyelljük magunk'
s Isten ostorát.

Égeraracsa, 1999. július 17.

gem wanlah men wokonra= Ay
Ylallálah sete%émret
ec-oaL

„A zsarnokok nem halnak meg
természetes halállal”
Lao-ce

roq ttetílmeléfgeM

lleq si nabákiremA
.pele% igásnotzib a
letteldéges imallÁ
.bbe% er"e sétete za
,wo%oro za nabbároQ
.rorret a gem gáspanam
intetnűtle takomo! A
.rotoq trop tazóláh a
,rehet "an a ót%amo˘
;nav ?ppéksám :wujdut lőr+em?
nasonávli! wedré zA
.naltatahzára"amgem

nabávah ótnobgéj .12711 ,tsepsiQ

Megfélemlített kor

Amerikában is kell
a biztonsági szelep.
Állami segédlettel
az etetés egyre szebb.
Korábban az oroszok,
manapság meg a terror.
A nyomokat eltűntetni
a hálózat port kotor.
Nyomasztó a nagy teher,
'melyről tudjuk: másképp' van;
Az érdek nyilvánosan
megmagyarázhatatlan.

Kispest, 2006. február 5.

menah ,erétetere% molaru za meNy
Ygéskü% nav arámlaru tetere% a
őzre% nelteremsi

„Nem az uralom szeretetére, hanem
a szeretet uralmára van szükség ”
ismeretlen szerző

x "í teheM

Mehet így ?

,t!uhiq ságnojar A
;tlőd abmor !ávláb a
meletré gedih A
.dlöf a tsom gö! ttala

A rajongás kihunyt,
a bálvány romba dőlt;
A hideg értelem
alatt nyög most a föld.

ttol%ofetre% aráM
,agáliv womlá za
,ólav a izűlE
.apmál tdallu"iq tnim

Mára szertefoszlott
az álmok világa,
Elűzi a való,
mint kigyulladt lámpa.

,ttih nebkelél a iQ?
,nábotso luriple
tagllah evzekne"é°
.ládrofmos bbávot sé

'Ki a lélekben hitt,
elpirul ostobán,
Szégyenkezve hallgat
és tovább somfordál.

,ttöző" sádut a treM
:!émdere za sádo'
wosoráv ttünedniM
.mélef dará e!!e%

Mert a tudás győzött,
csodás az eredmény:
Mindenütt városok
szennye árad felém.

nát%it +em? ,gé wéq A
,mettelef ttogo"ar
nasomló sé nékrü°
.nesehret lüzehen

A kék ég, 'mely tisztán
ragyogott felettem,
Szürkén és ólmosan
nehezül terhesen.

welél a rám nav loH
xagásat%it izű%
walas ráv ette+eH
.avlábod élef gé

Hol van már a lélek
szűzi tisztasága?
Helyette vár salak
ég felé dobálva.

,tnűtle +ema ,za léc A
,wo za wnüken tdaram
gév a sé tedzeq A
.wotal=árav "an sé

A cél az, amely eltűnt,
maradt nekünk az ok,
A kezdet és a vég
és nagy varázslatok.

amzi' sedlöfrémtéH
,tá am wnutjar tatgáv
,wo tahlotóp men tléC
Xbbávot "í tehem men

Hétmérföldes csizma
vágtat rajtunk ma át,
Célt nem pótolhat ok,
nem mehet így tovább!

nabávah ótnobgéj .11233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1997. február 26.

,"an sé %tehel dagaM
"av iq "oh ,dodut ah

Magad lehetsz és nagy,
ha tudod, hogy ki vagy
x izagi za wi+eM

xaloksi za tínat eriM
,erkevle sot%agam ,pé°
indozagi' lüklén +ema
.nebtelé za wnándut men
xtelé za gem tínat eriM
,erkettet italrokaˇ
gésirebme za lüklén +em?
.en%evle nebtelé za
xwnü””ih weniM xwnü"et si tiM
,llah wnülüf tima ,wannA
;wnutál lemme% wa' tima "av
.lad a tláv éleftéq trem
,gáliv a ttel italrokaˇ
;ar?zagi wi%keröt men
tekekétré irebme zA
.ajtagzom znép a narka"

Melyik az igazi ?

Mire tanít az iskola?
Szép, magasztos elvekre,
amely nélkül 'igazodni
nem tudnánk az életben.
Mire tanít meg az élet?
Gyakorlati tettekre,
'mely nélkül az emberiség
az életben elveszne.
Mit is tegyünk? Minek higgyünk?
Annak, amit fülünk hall,
vagy amit csak szemmel látunk;
mert kétfelé vált a dal.
Gyakorlati lett a világ,
nem törekszik igaz'ra;
Az emberi értékeket
gyakran a pénz mozgatja.

,ővíh ,ttoti! lataif A
;óvkana" gem sődi za
,lodnog tima ,tza itjerlE
.ó% wos a tólav a tnim

A fiatal nyitott, hívő,
az idős meg gyanakvó;
Elrejti azt, amit gondol,
mint a valót a sok szó.

si aloksi za nostínaT
xtekedré sönö ,tájas
géssőnemár sé wa%őrE
Xtehel men vlepala za

Tanítson az iskola is
saját, önös érdeket?
Erőszak és rámenősség
az alapelv nem lehet!

gásguzah sé gésrebmezaG
,troq a tze "í izmellej
lessége%tih wonlá +ema
.trot tsom lü nö'lökre za
,tahrrofeb"e ttet a sé ó°
;molakla ár %el wa' djam
nejlerézev s ,””ih nabdagaM
X molazib a lőrlüleb

nabávah a!adlöf .711 ,a'araregÉ

Gazemberség és hazugság
jellemzi így ezt a kort,
amely álnok hitszegéssel
az erkölcsön ül most tort.
Szó és a tett egybeforrhat,
majd csak lesz rá alkalom;
Magadban higgy, s vezéreljen
belülről a bizalom !

Égeraracsa, 2000. szeptember 20.

attogottus wa' ,tlé%eb meN
ttosom"a wos-wos a za

Nem beszélt, csak suttogott
az a sok-sok agymosott

úifólloh tniM

:éám a wo"av meN
,wankopanloh wo"av
,úifólloh ?+o tniM
.wansom not+of te+em?
temietpél zéheN
,dazá% a izrégem
,dejef latu arróQ
.dazál gem deklel a

Mint hollófiú

Nem vagyok a máé:
vagyok holnapoknak,
Mint oly' hollófiú,
'melyet folyton mosnak.
Nehéz lépteimet
megérzi a század,
Kórra utal fejed,
a lelked meg lázad.

,dazzúh ,!ágic ,dazzúH
Xtétös a nejge=meh
lőbkörökladacoQ
.géle neppé tti nav

Húzzad, cigány, húzzad,
hemzsegjen a sötét!
Kocadalkörökből
van itt éppen elég.

,nednim lé%eberléF
.tto avá' ,tti avá'
,matjar tuf +ádazroB
.ttodomlá tsám ,tólav s

Félrebeszél minden,
csáva itt, csáva ott.
Borzadály fut rajtam,
s valót, mást álmodott.

nabávah netsipan .111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2003. június 8.

ed ,óvuklagem gáliv A
telé ne'nin lüklén sávuklagem

A világ megalkuvó, de
megalkuvás nélkül nincsen élet

x anló% tiM

Mit szólna ?

,gáliv a ttel ótatumpéQ
.werebme za neppékőf eD
:tnetsI atdi% gidde ikA
.geretneh nebtsüfnéjmöT

Képmutató lett a világ,
De főképpen az emberek.
Aki eddig szidta Istent:
Tömjénfüstben hentereg.

,gáliv a ttel tto"ahetiH
.nálatlá"e iken tlov aH
:lleq ah ,zédi lóbáilbiB
.náraksam e weteven wa~

Hitehagyott lett a világ,
Ha volt neki egyáltalán.
Bibliából idéz, ha kell:
Csak nevetek e maskarán.

,gáliv a ttel úsállavjÚ
.ajnávíq "ú ekedré treM
:enlé ah"oh xanló% tim ?jaV
.ajnávtsI tne° wora"am A

Újvallású lett a világ,
Mert érdeke úgy kívánja.
Vaj' mit szólna? hogyha élne:
A magyarok Szent Istvánja.

nabávah netsipan .11233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1997. június 24.

wantatzotláv men wazáhagi' A
nokár ttözötlöq wüjéleb a

A csigaházak nem változtatnak
a beléjük költözött rákon

témagam a modnoM

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

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

Mondom a magamét

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

Égeraracsa, 1996. november 9.

,eb pél wön"ü nótja za aHy
YXebzéq lőb"e tognorod "év
'ánat ój ődnelelví%gem

„Ha az ajtón ügynök lép be,
végy dorongot egyből kézbe!”
megszívlelendő jó tanács

netni% ipaN

,akitilop a tlükrü%lE
,ná/sorob a etpeleb
etelüpé záhgá%ro zA
.nánadjah gém tlov ótlém
tólaló%lef ahél wos A
;mo" a eb ipel nóhom
,ó% a wi+of netni%akéB
.mo! takos men wuva% a s

Napi szinten

Elszürkült a politika,
belepte a borostyán,
Az országház épülete
méltó volt még hajdanán.
A sok léha felszólalót
mohón lepi be a gyom;
Békaszinten folyik a szó,
s a szavuk nem sokat nyom.

a sakaklé% a néjeteT
:pékadlép iroknednim
,eb llá arra ,júf lőrremA
. ?ppéknednim tnef daram "í

Tetején a szélkakas a
mindenkori példakép:
Amerről fúj, arra áll be,
így marad fent mindenképp' .

,inzege% rám enelleq eB
_ wájdut rám lüvíq nozáH _
atjar ébböt iq wéj+of eN
.gásguzah wonlá wos a

Be kellene már szegezni,
– Házon kívül már tudják –
Ne folyjék ki többé rajta
a sok álnok hazugság.

wővéltneb a lőtlé% wájvÓ
,takugam naót%azrob
,wandok%apaq absám"e wa~
.talo'paq a gem nav tto

Óvják széltől a bentlévők
borzasztóan magukat,
Csak egymásba kapaszkodnak,
ott van meg a kapcsolat.

inrát sigém enelleq iQ
Xtakupaq ,takokalba
essehiviq tazuh a "oH
.tdaram tneb lóbtlúm a im?

Ki kellene mégis tárni
ablakokat, kapukat!
Hogy a huzat kivihesse
'mi a múltból bent maradt.

nabávah molá .2711 ,tsepsiQ

Kispest, 2005. december 19.

„Sok időm volt —
tehát röviden írtam”
Napóleon

* tlov mődi woSy
Ymatrí nedivör táhet
noelópaN

X ddet eN

arámá% iknednim noh A
.wédenem sotzib ,rávstnem óslotu
,wujluráiq nebi!!emA

Ne tedd !

A hon mindenki számára
utolsó mentsvár, biztos menedék.
Amennyiben kiáruljuk,

xwédezmen őzektevöq a lé loh

hol él a következő nemzedék?

nabávah wele% .11711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2002. április 15.

za gem rev lazza tetezmen óludni in%ev nedniMy
emlede%ev bbo"angel rokim "oh ,netsI
Ye%%ö ití%ev tzöq sám"e rokka ,ár le wizektevöq
iakóJ

ló% ikeN
(ttovíh ertelé wos a tto gopot sé tti gopot)

,wnázzoh le jjöJ
wnülev tsom "éL
,nebknügéskü°
XwnünetsI "aN
wilúm ődI
,leddé%eb woS
,daram ttet A
…le%érem meN
,ami erléF
;wotá erléF
taknázah A
Xwotáj"ah eN
teknim am A
,gáv arbaraD
,eb"e rám jrroF
Xgásra"am óJ
,rézev nav aH
:ttemretár iQ?
a ajlalláV
Xtemlede%eV
,wa' lleq donló°
.nednim tevöq S
iken táh jdA
XnetsI ,tőrE

nabávah wele% .111711 ,tsepsiQ

„Minden veszni induló nemzetet azzal ver meg az
Isten, hogy mikor legnagyobb veszedelme
következik el rá, akkor egymás közt veszíti össze”
Jókai

Neki szól
(topog itt és topog ott a sok életre hívott)

Jöjj el hozzánk,
Légy most velünk
Szükségünkben,
Nagy Istenünk!
Idő múlik
Sok beszéddel,
A tett marad,
Nem merészel…
Félre ima,
Félre átok;
A hazánkat
Ne hagyjátok!
A ma minket
Darabra vág,
Forrj már egybe,
Jó magyarság!
Ha van vezér,
'Ki rátermett:
Vállalja a
Veszedelmet!
Szólnod kell csak,
S követ minden.
Adj hát neki
Erőt, Isten!

Kispest, 2003. április 2.

,sá er"e s ,nagof wotÁ
sála~ a widoklaru

Átok fogan, s egyre ás,
uralkodik a Csalás

nalatsátáliq meN

,arjú nav tti ,re%!éq a ttI
.mekenné ze wi%tet meN
,asádlá rÚ za wiz!áiH
.metelé za ttel ráviS
,rís dnog a wa' ,jaz a tetrö~
.ababaf "e ráj nelÉ
wó%ámó%ú' ,wemér bbajÚ
.atnopan őle wan%áM

Nem kilátástalan

Itt a kényszer, itt van újra,
Nem tetszik ez énnekem.
Hiányzik az Úr áldása,
Sivár lett az életem.
Csörtet a zaj, csak a gond sír,
Élen jár egy fababa.
Újabb rémek, csúszómászók
Másznak elő naponta.

,gnál akóla' a secrédiL
.ne%érem ludót +ámoH
witnih wele% ótítubpéN
.nerét a trop a ebme°

Lidérces a csalóka láng,
Homály tódul merészen.
Népbutító szelek hintik
Szembe a port a téren.

,!éf a gnappal ttala akéV
:welémer sigém trézA
,wnuropravor sosátah naV
.wegréf a wótahtriiq S

Véka alatt lappang a fény,
Azért mégis remélek:
Van hatásos rovarporunk,
S kiirthatók a férgek.

xzehre%nelle ój a lleq iM
;gásttozokéját ,sáduT
,ságofe%%ö setelü'eB
.wájraka nakos "oh ,sÉ

Mi kell a jó ellenszerhez?
Tudás, tájékozottság;
Becsületes összefogás,
És, hogy sokan akarják.

nabávah a!adlöf .11711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2002. szeptember 24.

„Az emberek a mennyország elől
is elszaladnak, ha szuronyhegyen
kínálgatják nekik”
Móra

lőle gá%ro!!em a werebme zAy
ne"eh!oru% ah ,wandala%le
Ywiken wájtagláníq si
aróM

Xx iknes attál meN

Nem látta senki ?!

,lappan se!éf wattotnabboRy
Ylaccra verem watlobariQ
,me%ihle né sé ,wájdnom _
xmes iknes attál men ed

„Robbantottak fényes nappal,
Kiraboltak merev arccal”
– mondják, és én elhiszem,
de nem látta senki sem?

,lappan se!éf watpol ti'oQy
Ylaccra verem wettötülE
,me%ihle né sé ,wájdnom _
xmes iknes attál men ed

„Kocsit loptak fényes nappal,
Elütöttek merev arccal”
– mondják, és én elhiszem,
de nem látta senki sem?

,pén e ttel wav nabgá%ro waV
;wéttezev wiq? ,wéttet ákkaV
:me%ih men né tza rám ed
Xmes iknes ántál en tze

Vak országban vak lett e nép,
Vakká tették, 'kik vezették;
de már azt én nem hiszem:
ezt ne látná senki sem!

nabávah netsipan .11233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1997. június 2.

Ne gyűlöld – irtsd a szörnyet!

Xte!rö% a dstri _ dlölű" eN

X gete!rö% we%el meN

,a%iT ekő% ,a%iT ,a%iT _
xajbah deziv soravaz tréiM
,né soravaz wénlov en"oH _
.méleb wan+of we!!öq rokiM?

Nem leszek szörnyeteg !

– Tisza, Tisza, szőke Tisza,
Miért zavaros vized habja?
– Hogyne volnék zavaros én,
'Mikor könnyek folynak belém.

,evéte%%ö tézeq ,mepéN
.ergé tláiq trégéstígeS
,tahráv si men ,géstíges 'niN
.dará lőt!!öq a%iT a "Í

Népem, kezét összetéve,
Segítségért kiált égre.
Nincs segítség, nem is várhat,
Így a Tisza könnytől árad.

,dlöf a serü ,sávgu! ne'niN
.tlőd abtanáb ajádzag A
,tahzíb nebiq ,pén a lutuB
xtatzib levim ővöj a sÉ

Nincsen nyugvás, üres a föld,
A gazdája bánatba dőlt.
Butul a nép, kiben bízhat,
És a jövő mivel biztat?

,lumáb erdlöf ,lé tsom ikA
.lusádaár it%ev tétiH
,ne"el si im :widoklodnoG
xne"ev nannoh ő tosros bboJ

Aki most él, földre bámul,
Hitét veszti ráadásul.
Gondolkodik: mi is legyen,
Jobb sorsot ő honnan vegyen?

,wotá tehel ,sroslab teheL
.gofknár si tsám wnüteze!röQ
,dnáb en datlúm ,mepén !ége°
Xt!ákrás a el dző" nabdagam S

Lehet balsors, lehet átok,
Környezetünk mást is ránkfog.
Szegény népem, múltad ne bánd,
S magadban győzd le a sárkányt!

nabávah őtevgam .1711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2001. október 15.

nokulláv wájtrat weneletvén ekrü% Ay
Ytájátolap melle° sé talodnoG a
jikcagurt° .B sé .A

„A szürke névtelenek tartják vállukon
a Gondolat és Szellem palotáját”
A. és B. Sztrugackij

…tleq "av lözöq :"ednim meN

Nem mindegy: közöl vagy kelt…

se+é%ev a za men wanmolatah "E

Egy hatalomnak nem az a veszélyes

, _ d%evét en lőle me% nebővöj a tzE _

– Ezt a jövőben szem elől ne téveszd – ,

,dnom "av ríel timalav ikalav aH

Ha valaki valamit leír vagy mond,

.t%erbé totalodnog ah"oh ,za menaH

Hanem az, hogyha gondolatot ébreszt.

nabávah te%é!e .23711 ,tágirotaliF

Filatorigát, 2015. november 11.

getegner neb+ema ,nav nodavső nebéklel rebme +eméNy
segrém a ,aváp sögőg a ,akra% őge'ef ékkörö za :lé tallá
,eregesa!rá% sápolpan a ,ajá+óg géssemle!éq a ,ak+up
gésneletme% a ,ajgo!ú% sédőlekpi' a ,ejé'rév sédöklölű" a
,ejű+esekgöd sázamlagár a ,aradamsá/ám sáló%gem a ,a=arad
Yajáksolop gássomottala za sé e"el wegésneltemelleq a
aléB ttimS .rD

arugif segésteveN

,wideklesiv "ú wönleret%inim A
.jobélp ttedegeröiq "e tnim
atjar %ev tőre nabát+of"E
.+obét imlatah a sé rókegreq a

nabávah a!adlöf .1112711 ,a'araregÉ

„Némely ember lelkében ősvadon van, amelyben rengeteg
állat él: az örökké fecsegő szarka, a gőgös páva, a mérges
pulyka, a kényelmesség gólyája, a naplopás szárnyasegere,
a gyűlölködés vércséje, a csipkelődés szúnyogja, a szemtelenség
darazsa, a megszólás mátyásmadara, a rágalmazás dögkeselyűje,
a kellemetlenségek legye és az alattomosság poloskája.”
Dr. Schmiedt Béla

Nevetséges figura

A miniszterelnök úgy viselkedik,
mint egy kiöregedett playboy.
Egyfolytában erőt vesz rajta
a kergekór és a hatalmi téboly.

Égeraracsa, 2008. szeptember 28.

,aka%jé tétes a návlúmle "oh ,jdnevrÖy
.akalba so!osráb telekpan a tlí!geM
,tahlálpát gés!émer révöq "e latlázE
Ytahllá%lef eréled se!éf dopan gém "oH
+áhiM zétiV ianoko~

„Örvendj, hogy elmúlván a setét éjszaka,
Megnyílt a napkelet bársonyos ablaka.
Ezáltal egy kövér reménység táplálhat,
Hogy még napod fényes delére felszállhat.”
Csokonai Vitéz Mihály

zohlanjah a adÓ

Óda a hajnalhoz

(nabásulíts ianoko~)

(Csokonai stílusában)

,mönö%öq dekénet ,te%émret Ó
Xmömörö őzetél ttetelü%gem "oh
,ebmeme% lulot !!öq ,mozávotéT
Xelev widőröt iq * wenne nav aros
,nebémörö _ Xjeh _ meklel a sepeR
.negér tnim ,"ú si tsom matjar %el árrú
,lanjah a dasah ,wilúm rípta!oklA
.lakkaja ógosus námén mölzövdü
,abgásat%it igé tniket meme°
.ajráv gásgodlob a :ságo"ar so!ara
,leget%ev ah ,mennel lleq évim XjaJ
.lemmelerüt őrtö" ,le%%é inrélef
,wéját atda ő ,dlöf atdanetsI
Xwéjláv arólav ,dda ,a%avat momlá
,tehel men tze inetnö abkava°
.tezev ebneletgév s ,lánof gásgodlob
,ikráb neb!éf a tál sé zeré tsáM
.intál wenű!!öq ráb ,metjes wenzéhen
:mezré * tsom é””e tláv talodnog woS
.nebémlere% mázah ővöj ra"am a

nabávah sádlá .3711 ,a'araregÉ

Ó természet, tenéked köszönöm,
hogy megszületett létező örömöm!
Tétovázom, könny tolul szemembe,
sora van ennek ― ki törődik vele!
Repes a lelkem – hej! – örömében,
úrrá lesz rajtam most is úgy, mint régen.
Alkonyatpír múlik, hasad a hajnal,
üdvözlöm némán susogó ajakkal.
Szemem tekint égi tisztaságba,
aranyos ragyogás: a boldogság várja.
Jaj! mivé kell lennem, ha vesztegel,
felérni ésszel, gyötrő türelemmel.
Istenadta föld, ő adta tájék,
álmom tavasza, add, valóra váljék!
Szavakba önteni ezt nem lehet,
boldogság fonál, s végtelenbe vezet.
Mást érez és lát a fényben bárki,
nehéznek sejtem, bár könnyűnek látni.
Sok gondolat vált eggyé most ― érzem:
a magyar jövő hazám szerelmében.

Égeraracsa, 2010. július 3.

,ttala sros +imráb ev%ev 'niNy
Yttedeggü' men le iq
itramsöröV

„Nincs veszve bármily sors alatt,
ki el nem csüggedett”
Vörösmarty

sádoksokO
(eksőlev)

:molat%agív tamagamnÖ
,nav na"oha ,golod nedniM
.nogáliv a ludrof arój

Okoskodás
(velőske)

Önmagamat vígasztalom:
Minden dolog, ahogyan van,
jóra fordul a világon.

.őléf imén armomá% naV

Van számomra némi félő.

:nabtalodnog t%agga imA

Ami aggaszt gondolatban:

.nőséq rám rö%bbötgel "oh ,za

nabávah molá .11711 ,tsepsiQ

az, hogy legtöbbször már későn.

Kispest, 2002. december 17.

,e+ére ój a géssekéBy
:tara trahiv ,tev tele% iQ
,ajda ar%%or téjef ikA
YXdaram men le ,esétetnüB
akódnom ipén

„Békesség a jó erélye,
Ki szelet vet, vihart arat:
Aki fejét rosszra adja,
Büntetése, el nem marad!”
népi mondóka

sápa'rotsO

Ostorcsapás

,né mettelü% abroq na+O
;wázzo!ávláb tnűb a lohA
,%ége za wotit +ém ,wotiT
.gásdámi za tíges men sÉ

Olyan korba születtem én,
Ahol a bűnt bálványozzák;
Titok, mély titok az egész,
És nem segít az imádság.

,!ére ima ,reveh nabráS
;wizákob +em? ,za wetév A
,nároq lahle segésset%iT
.giákos lé ólurá wa~

Sárban hever, ami erény,
A vétek az, 'mely bokázik;
Tisztességes elhal korán,
Csak áruló él sokáig.

,tetne% létí neletnetsI
;at%up sé treq a %el ragU
wnüttehzektév takos no"aN
.abgáliv e evtezűmá°

Istentelen ítél szentet,
Ugar lesz a kert és puszta;
Nagyon sokat vétkezhettünk
Száműzetve e világba.

,ahalav gém "ohsám e-%eL
xgidnim go"ar !éf a rokiM?
ótatumpéq wos e djam ttO
.witettí%ef ert%erekníQ

nabávah molá .1711 ,tsepsiQ

Lesz-e máshogy még valaha,
'Mikor a fény ragyog mindig?
Ott majd e sok képmutató
Kínkeresztre feszíttetik.

Kispest, 2001. december 4.

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

sálávle wörÖ

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

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

Örök elválás

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

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

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

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

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

nabávah molá .11711 ,tsepsiQ

Kispest, 2002. december 31.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nabávah a!adlöf .11711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2002. szeptember 12.

tazára"aM

Magyarázat

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

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

,nebgé za le nödlöf avzohráklEy
Ynebgésnednim a wotá óg+ob "E
fe=óJ siQ

„Elkárhozva földön el az égben,
Egy bolygó átok a mindenségben”
Kiss József

tazohráq i%Ő

,tákisám a wi"e :wopan a wájrakaT
;őleq nároq wisám ,wi"e za bbátsul
,őn er"e nebmezeq ros"nö" ttözűflef A
.tácnál a ilepic iknednim Xjaj ó
,nálil _ nágrás _ nánrab _ wanlluh welevel A
;réd a eb tíréhef tekedlöf somlá
,réle si nebtétös tal=árav űpék"aN
.návíq totazodlá !ávlábőq a trem

Őszi kárhozat

Takarják a napok: egyik a másikát,
lustább az egyik, másik korán kelő;
A felfűzött gyöngysor kezemben egyre nő,
ó jaj! mindenki cipeli a láncát.
A levelek hullnak – barnán – sárgán – lilán,
álmos földeket fehérít be a dér;
Nagyképű varázslat sötétben is elér,
mert a kőbálvány áldozatot kíván.

,nekeret tto"ahle za gnireq lé% seccipS
;avllá% ttölöf waját ,tnednim zotomgem
,arám tegév tré men sázotalum ahéL
.netétös wi%ükse tazála" a wa'

Spicces szél kering az elhagyott tereken,
megmotoz mindent, tájak fölött szállva;
Léha mulatozás nem ért véget mára,
csak a gyalázat esküszik sötéten.

,gáliv tlukratgem a ttel wéreveq av"aZ
;lavágam tza atzoh géskü% a nálat
,ladrádam a lupmot ,lunovle zám!éf A
.gáv ebnevele za ní% irát'niq a s

Zagyva keverék lett a megtarkult világ,
talán a szükség hozta azt magával;
A fénymáz elvonul, tompul a madárdal,
s a kincstári szín az elevenbe vág.

,tamlaru tsom wanpaq wejé ú!rá%ú%%oH
;tó+kéb a le wájbod woké!rá sólú!
,dóq iakiteneg a lohalav sábiH
.tazotláv a simah :tnétröt sévölkab

nabávah a!adlöf .711 ,a'araregÉ

Hosszúszárnyú éjek kapnak most uralmat,
nyúlós árnyékok dobják el a béklyót;
Hibás valahol a genetikai kód,
baklövés történt: hamis a változat.

Égeraracsa, 2000. szeptember 23.

,tehel za ako jab nednim metnire°
ttetezev ákos pén abotso "e "oh
tetezmen snegilletni si no"an "e

eletétgásúnat wnusázotrate%%Ö

Szerintem minden baj oka az lehet,
hogy egy ostoba nép soká vezetett
egy nagyon is intelligens nemzetet

Összetartozásunk tanúságtétele

,sádut a ttöj lőrteleQ
.wazagi sé wój a s
,demahoM ,ahduB ,suzéJ
.wattotínat wika

Keletről jött a tudás,
s a jók és igazak.
Jézus, Buddha, Mohamed,
akik tanítottak.

ahos ttöj men lórtagu˘
.dner mes ,ótínat mes
arra ed ,tréim ajdut iQ
.tnem wa' iknednim ”í

Nyugatról nem jött soha
sem tanító, sem rend.
Ki tudja miért, de arra
így mindenki csak ment.

gém daka si tto ,si ttI
.welél ótígáliv
,tjú” tezüt gésrebme zA
.wengé za la!rá% za s

Itt is, ott is akad még
világító lélek.
Az emberség tüzet gyújt,
s az szárnyal az égnek.

nabávah sádlá .1113711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2013. július 14.

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.

,wora"am gém wnu"aVy
Y...wódomlá noktit ,núromo°
rodnáS ójaS

„Vagyunk még magyarok,
Szomorún, titkon álmodók...”
Sajó Sándor

órávrot%áP

,mázah detréeT
: xanló% iq? ,za iq
,so%álak!arA
.anór ra"am ,pé%

Pásztorváró

Teérted hazám,
ki az, 'ki szólna? :
Aranykalászos,
szép, magyar róna.

nogá%ro őzréV
,lognatib pén zag
xrot%áP "av erreMy
Y .loka za serü

Vérző országon
gaz nép bitangol,
„Merre vagy Pásztor?
üres az akol. ”

:nednim endemreD
,ebnelej a tlúm
aró% óvíh aH
.ennelejgem Ő

Dermedne minden:
múlt a jelenbe,
Ha hívó szóra
Ő megjelenne.

,nebzéq larrotsO
:e%rem ennel sé
,takoráfuq A
.ejreviq dnim "oh

Ostorral kézben,
és lenne mersze:
A kufárokat,
hogy mind kiverje.

nabávah netsipan .111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1998. június 12.

lekkötmö% ,mielef ,wotájtáLy
Yxwum"av wim
dé%eb ittolaH

„Látjátok, feleim, szömtökkel
mik vagymuk?”
Halotti beszéd

X melémeR
(eksőlev)

xinalmor gém bbávot teheL

Remélem !
(velőske)

Lehet tovább még romlani?

,widoso'roq ,lujaf őlÉ

Élő fajul, korcsosodik,

ximalav tti etré wizrév s

s vérzik érte itt valami?

.melémer tza ,ó% a ttodA
,wimloh igér djam wennűtleF
Xne"é% %el men vén rebme za s

nabávah molá .111233334555567 ,tsepsiQ

Adott a szó, azt remélem.
Feltűnnek majd régi holmik,
s az ember név nem lesz szégyen!

Kispest, 1998. december 23.

Yado' ólúm ,ólotah gikeléLy
okojiM inatucaM

„Lélekig hatoló, múló csoda”
Macutani Mijoko

detehlémeR

Remélheted

tadahrádam sení% A
,lé% i%ő za ettivle
arkaradam daba% a S
.lét a tneq tní% etekef

A színes madárhadat
elvitte az őszi szél,
S a szabad madarakra
fekete színt kent a tél.

:wenréta%%iv wení% A
;lével jú za s !éf a őn
,tságoráq a irpös lé°
.lémer za ,lé ika sé

A színek visszatérnek:
nő a fény s az új levél;
Szél söpri a károgást,
és aki él, az remél.

nabávah terégí .1111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1999. május 20.

,bbesegésnözökgel a !émer Ay
Ytehel wenikráb e!émer trem
%éláT

„A remény a legközönségesebb,
mert reménye bárkinek lehet"
Thálész

!émeR
(eksőlev)

:t!évevöj a er"e moráV

Remény
(velőske)

Várom egyre a jövevényt:

!éf a djam lü lalladaiD

Diadallal ül majd a fény

.t!évröt zagi tte+eh !éknö

önkény helyett igaz törvényt.

:tatum t!ári tsom őtlöq A

A költő most irányt mutat:

!émer a zoh "oh ,tza mezrÉ

Érzem azt, hogy hoz a remény

.tatuiq sé tódok%apaq

nabávah a!adlöf .1233334555567 ,a'araregÉ

kapaszkodót és kiutat.

Égeraracsa, 1996. szeptember 15.

…xgásdaba% a tlahgem deken S _y
Ylé netti ika ,weniknedniM _
treblA saV

„– S neked meghalt a szabadság?…
– Mindenkinek, aki itten él”
Vass Albert

ódat!émeR

,ajáknum ne+ima ,tlov tdaggih i!é’é°
xargnál ramah ttopaq tusoQ tréim ,ajdut iQ
,ajráj tájtú za +em? ,tali! a wivöliQ
.avllá am wájlumáb wodótu abmab A
,tá no!ávsop "an a inludni enéq geM
Xtáva% ótagorát ikalav rám ajjúF
:tám a gem itehtré za wa' nabtazárpáQ
.tál ebővöj a sé ,tatlúm a itré iQ'

nabávah molá .111711 ,tsepsiQ

Reménytadó

Széchenyi higgadt volt, amilyen munkája,
Ki tudja, miért Kossuth kapott hamar lángra?
Kilövik a nyilat, 'mely az útját járja,
A bamba utódok bámulják ma állva.
Meg kéne indulni a nagy posványon át,
Fújja már valaki tárogató szavát!
Káprázatban csak az értheti meg a mát:
'Ki érti a múltat, és a jövőbe lát.

Kispest, 2003. december 4.

tnappor nebknüvle˘y
Ynav őre őzejefiq
órígásjú nelteremsi

„Nyelvünkben roppant
kifejező erő van”
ismeretlen újságíró

…bböt er"e ,sonjaS

,setelü'eb neppéknodjalut "oh ,mollah lőrikráB
.ótatdoklodnogle armomá% sézejefiq a ze
,se+eh péq tlukalaiq a nátu ségnerpöt divöR
.ógofekri' "oh ,lőrőtelli za tza modut rám sé

nabávah terégí .111711 ,a'araregÉ

Sajnos, egyre több…

Bárkiről hallom, hogy tulajdonképpen becsületes,
ez a kifejezés számomra elgondolkodtató.
Rövid töprengés után a kialakult kép helyes,
és már tudom azt az illetőről, hogy csirkefogó.

Égeraracsa, 2003. május 26.

,wnujab a za lakkotá zA
wnu"av nabójah sözöq "oh

rebmezag ttel lóbkáhivS

,dolálatgem tokáhivs A
.+éme% őlé nasogáslút
,rátahgá%ro 'nin arámá°
.lé ttünednim atalo'paq
a tláv bbőséq lőbsélelní°
.erebme roq ttelzétivel
,tatum tsám sé ,lé neppéksáM
.elev %leteb notú divör

Az átokkal az a bajunk,
hogy közös hajóban vagyunk

Svihákból lett gazember

A svihákot megtalálod,
túlságosan élő személy.
Számára nincs országhatár,
kapcsolata mindenütt él.
Színlelésből később vált a
levitézlett kor embere.
Másképpen él, és mást mutat,
rövid úton betelsz vele.

,galtá za tnim ,raka tebböT
.ajpa'eb si tágamnönnö
,úif úih a tláv á%%onoG
.ajtuf erre ,lepere% sé

Többet akar, mint az átlag,
önnönmagát is becsapja.
Gonosszá vált a hiú fiú,
és szerepel, erre futja.

,ózoduzah s ttel óla' djaM
.llá nélé gá%ro za sonjas
,lóbsátímá% anlán%ahiQ
.lánof a daka% men le gím?

Majd csaló lett s hazudozó,
sajnos az ország élén áll.
Kihasználna számításból,
'míg el nem szakad a fonál.

:rá/á%ó% "í ,ój ejedüT
.lőrimmes a lé%eb na%%oh
,somottala ,nalatsáltáG
.löf iknes rám zén men eriq?

Tüdeje jó, így szószátyár:
hosszan beszél a semmiről.
Gátlástalan, alattomos,
'kire nem néz már senki föl.

,tnednim lurá la””a ttolmoB
.nokot%op le ze+eh tjákal
:itetlé +em? ,nav "e evlE
.monodjalut a gá%ro za

Bomlott aggyal árul mindent,
lakájt helyez el posztokon.
Elve egy van, 'mely élteti:
az ország a tulajdonom.

nabávah molá .12711 ,tsepsiQ

Kispest, 2006. december 11.

tlüreq lóbádallab tóks A
mírpézöq a ebvle! ra"am a

A skót balladából került a
magyar nyelvbe a középrím

wőtere%gásdaba°

.mo"ah ,leq-ráj motalodnoG
,nogá%rorÍ :motál etni°
,ttölöf we"eh ,ttözöq wodruQ
.molá za llá% ,noját ne'e~
,tniket erdlöf tnigem "ohA
,metelezpéq ,meklel a táL
no!rá% ű!!öq ,no"áv a tÁ
.melezré za melev lüpeR
gásbar men sé gásdaba% ttO
,gnez amallad ,gnel ajal%áZ
xté% i%iv im tétetere°
.gnered lanjah ,gnereq lé% A
welél a tsom tepé% ne+I
,tehzeré wa' ttelef dlöf E
,lé avlocrah ,lémer pén A
.tehzerévle si detteré S
ne%ih mollav ,me%ih ,moduT
,wosas a tnim ,wona+o wŐ
:géstéq immes ,géspén ek%üB
.wonokor dav ,wonoq ,!émeQ

nabávah telekiq .1233334555567 ,tsepsiQ

Szabadságszeretők

Gondolatom jár-kel, hagyom.
Szinte látom: Írországon,
Kurdok között, hegyek fölött,
Csecsen tájon, száll az álom.
Ahogy megint földre tekint,
Lát a lelkem, képzeletem,
Át a vágyon, könnyű szárnyon
Repül velem az érzelem.
Ott szabadság és nem rabság
Zászlaja leng, dallama zeng,
Szeretetét mi viszi szét?
A szél kereng, hajnal dereng.
Ilyen szépet most a lélek
E föld felett csak érezhet,
A nép remél, harcolva él,
S éretted is elvérezhet.
Tudom, hiszem, vallom hiszen
Ők olyanok, mint a sasok,
Büszke népség, semmi kétség:
Kemény, konok, vad rokonok.

Kispest, 1996. március 10.

iakirema wide"en nedniMy
geltese ,takopanóh ráglopmallá
Ynebtezétni"ó"emle tlöt tekevé
obüD .R

„Minden negyedik amerikai
állampolgár hónapokat, esetleg
éveket tölt elmegyógyintézetben”
R. Dubos

lótságnoro% a sáludaba°

Szabadulás a szorongástól

wü%%iv zehgév teknietteT
,naltadutnö rö%bbötgel A
ggüf lőtke!ét gásólav A
.nabkotalvát őggüfe%%Ö

Tetteinket véghez visszük
A legtöbbször öntudatlan,
A valóság tényektől függ
Összefüggő távlatokban.

segeltese ,naltako% A
.réle wnázzoh nasamladjáF
,%el éssejlet "áv ózníq A
.rét sé ődi za nekköziQ

A szokatlan, esetleges
Fájdalmasan hozzánk elér.
A kínzó vágy teljessé lesz,
Kizökken az idő és tér.

,widőltémsi nasukiniC
.naltaráv a lek%éf wnéleb S
gidda trésíq gésserü zA
.naso!ávko% ,avráj nödlöF

Cinikusan ismétlődik,
S belénk fészkel a váratlan.
Az üresség kísért addig
Földön járva, szokványosan.

nasamlaná% "í wnü!él A
neltelév men sé ,widőgreV
:atanallip ságnozrob A
.nelteremsi naózárgeM

A lényünk így szánalmasan
Vergődik, és nem véletlen
A borzongás pillanata:
Megrázóan ismeretlen.

nabgásrávis bbe+émgel A
,tehge+evét wnutalodnoG
arkobarad azzórpa tzA
.telezpéq nalatrátah A

A legmélyebb sivárságban
Gondolatunk tévelyeghet,
Azt aprózza darabokra
A határtalan képzelet.

avtjahóslef lübbe!!ökgeM
.gocav men ,lügév welél A
,avot crep %%or wos nallilE
.wonaltatahlálmá%gem A

Megkönnyebbül felsóhajtva
A lélek végül, nem vacog.
Elillan sok rossz perc tova,
A megszámlálhatatlanok.

nabávah te%é!e .23711 ,cnirőltne%tseP

Pestszentlőrinc, 2015. november 10.

„Sosem hazudnak annyit, mint esküvő
előtt, háború alatt és vadászat után”
Bismarck Ottó

ővükse tnim ,ti!!a wanduzah mesoSy
Ynátu ta%ádav sé ttala úrobáh ,ttőle
óttO wrámziB

x őtréka°
(eksőlev)

Szakértő ?
(velőske)

.meletréka% a wiz!áiH

Hiányzik a szakértelem.

:lü%éq imráb nátuza "Í

Így azután bármi készül:

.neletsélzí sé abmorto

otromba és ízléstelen.

.agozor űm tlü%ékle zA

Az elkészült mű rozoga.

:lügév tréze nájíh bboj ,soN
.abotso za ajdlof-ajdlot

nabávah ótnobgéj .111233334555567 ,tsepsiQ

Nos, jobb híján ezért végül:
toldja-foldja az ostoba.

Kispest, 1998. február 18.

wé!rá ilokop sé !éf i!!eM

Mennyi fény és pokoli árnyék

...%tehel bbe°

Szebb lehetsz...

tsoráv a mezén sé nabám a wollágeM
,tájarom ólomrom lőbgés+ém avllahgem
tsom ráv lavátalli nalatgnah nemá=eJ
.tá nahor nokáf dlöz s ,aknal ódokzótjú!

Megállok a mában és nézem a várost
meghallva mélységből mormoló moraját,
Jezsámen hangtalan illatával vár most
nyújtózkodó lanka, s zöld fákon rohan át.

,teis mattala +em? ,ma+of a őge'eF
;nokorvén avrá za attahtál tza ?"oha
,deit a menednim ,mettő% tim? ,takomlÁ
.nodotrapódokar rám wenlü wosám wa'

Fecsegő a folyam, 'mely alattam siet,
ahogy' azt láthatta az árva névrokon;
Álmokat, 'mit szőttem, mindenem a tied,
csak mások ülnek már rakodópartodon.

wo+áriq a wátda néjedi záh-dáprÁ
;wanráV iadub a tálaf sevé zá%bböt
:wotláiq avtlokir tnék+áris ianuD
Xdahsáiró noteb a lejótláiklef

Árpád-ház idején adták a királyok
többszáz éves falát a budai Várnak;
Dunai sirályként rikoltva kiáltok:
felkiáltójel a beton óriáshad!

,metré wanlú!tá am iajraq wadih A
;teleme sé tni%dlöf ?+ofe%%ö lóbsagam
,metréq tamlagu! siq nabsáludroflef A
.temeklel nebtétös a majlálatgem "oh

A hidak karjai ma átnyúlnak értem,
magasból összefoly' földszint és emelet;
A felfordulásban kis nyugalmat kértem,
hogy megtaláljam a sötétben lelkemet.

,togáliv a matráj ,ttusám matlognaraB
;tse"ele lavá!ú' ,tepé% enneb mattál
:tsoráv a merémlef ,anuD a mettőlE
.tsepaduB ,armomá% %tehel űrö!ö" gém

Barangoltam másutt, jártam a világot,
láttam benne szépet, csúnyával elegyest;
Előttem a Duna, felmérem a várost:
még gyönyörű lehetsz számomra, Budapest.

nabávah molá .1233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1996. december 14.

Gonosztevőt, aki nem hittel él,
érje utol az üldözőlevél!

,lé lettih men ika ,tővet%onoG
Xlévelőzödlü za lotu ejré

erme%ne"é°

Szégyenszemre

lánttotíllá errégnelleP
,albátne"é% a tlov régéc
wentlétile za te+emA
.abáka! a wattot%aka

Pellengérre állítottnál
cégér volt a szégyentábla,
Amelyet az elitéltnek
akasztottak a nyakába.

wankót%akkis iam a mÁ
,séveq imjav re%dóm a ze
wutazála" sonávli! A
.séremsile :esétetnüb

Ám a mai sikkasztóknak
ez a módszer vajmi kevés,
A nyilvános gyalázatuk
büntetése: elismerés.

nabávah ótnobgéj .11711 ,tsepsiQ

Kispest, 2002. február 17.

xnegI x"av iq "oh ,e-doduT
nekközer+eh detelé "Ú

Tudod-e, hogy ki vagy? Igen?
Úgy életed helyrezökken

womlá tteseté°

,neltelév súb apu' gáliv %ége zA
nasamlaná% metdereveq wüjézöQ
:nab!ágam !émeq metelé za evtlöT
.nelle megésegne" dzüq e!özöq sros A

Szétesett álmok

Az egész világ csupa bús véletlen,
Közéjük keveredtem szánalmasan
Töltve az életem kemény magányban:
A sors közönye küzd gyengeségem ellen.

,wentehel ahén wa' weneltelév pé°
.!ágam a űreseq nebkődi ótjúS
,!áh erréke% tót a te+em? ,tnékané°
.welleq mes weniknes :tírob lepelóH

Szép véletlenek csak néha lehetnek,
Sújtó időkben keserű a magány.
Szénaként, 'melyet a tót szekérre hány,
Hólepel borít: senkinek sem kellek.

.neltekenef nebmeklel a gés+ém A
,sédzüq at%it a molatuj nelte"E
.werem mes inlodnog erégév wen+eM?

A mélység a lelkemben feneketlen.
Egyetlen jutalom a tiszta küzdés,
'Melynek végére gondolni sem merek.

.neltetehel nabcrah a nebbe inzőˇ
,sév gásólav a tima :metlém%eáR
.wetenétröt atub ,nelte"eq wozA

nabávah te%é!e .11711 ,tsepsiQ

Győzni ebben a harcban lehetetlen.
Ráeszméltem: amit a valóság vés,
Azok kegyetlen, buta történetek.

Kispest, 2002. november 30.

,da tognah "an ódroh serÜy
Ytakos ?zámrál űjefserü
akódnom ipén

„Üres hordó nagy hangot ad,
üresfejű lármáz′ sokat”
népi mondóka

sádokrá/á%ó°
(ebémle"if !ámroq a)

Szószátyárkodás
(a kormány figyelmébe)

Milyen az együgyű?
Kinézetre szörnyű,
a beszéde süsü,
és fajsúlya könnyű

xű"ü"e za ne+iM
,ű!rö% ertezéniQ
,üsüs edé%eb a
ű!!öq a+úsjaf sé
1
alórő gerepeL
,tala!rá monif a
,sánov avrud a wa~
.daramgem atjar +em?

,wentemet men le gím ed ,ráb avlah "éLy
Ywentelölű" a * %lé ,si bbávot gém tőS
tsogÁ sugerG

11
,wava% etlü% meleléf a wesegelseleF
;gatahuz ólo/albah őtlektelölű" a
,wankábotso za wa' ed ,táh wanazzára"aM
Xwantál égöm wava% a wika ,wankoza en s

nabávah őtevgam .11711 ,a'araregÉ

1
Lepereg őróla
a finom árnyalat,
Csak a durva vonás,
'mely rajta megmarad.

„Légy halva bár, de míg el nem temetnek,
Sőt még tovább is, élsz — a gyűlöletnek”
Greguss Ágost

2
Feleslegesek a félelem szülte szavak,
a gyűlöletkeltő hablatyoló zuhatag;
Magyarázzanak hát, de csak az ostobáknak,
s ne azoknak, akik a szavak mögé látnak!

Égeraracsa, 2002. október 4.

,léq leddöq ajpan láG aHy
Ylét a wiltobeb nároq
aluger it%arap

„Ha Gál napja köddel kél,
korán bebotlik a tél”
paraszti regula

nabmázah léT

,tlahgem wélme nednim aráM
,lét a ledpél takavah "aN
,tlad %légsereq abáih sÉ
.létléf lőtim' ,si za ttöjlE
wetde++üsle rám wáfrá! A
,nabá+ámoh döq űní%nÓ
wetelé za wangoroki~
.natláv évőq tlalgof ab"aF

Tél hazámban

Mára minden emlék meghalt,
Nagy havakat lépdel a tél,
És hiába keresgélsz dalt,
Eljött az is, 'mitől féltél.
A nyárfák már elsüllyedtek
Ónszínű köd homályában,
Csikorognak az életek
Fagyba foglalt kővé váltan.

,néní%lef zív rökütlécA
,tamrahtsüze rakat tedlöF
:né mes giám modut mes tzA
xtahla rokim jé "av lappaN

Acéltükör víz felszínén,
Földet takar ezüstharmat,
Azt sem tudom máig sem én:
Nappal vagy éj mikor alhat?

,wizodaljah dne' nasózáF
,tségeziz a i%evtá gíM'
giáf lótáf widokapoL
.té%etre% wené segeJ

Fázósan csend hajladozik,
'Míg átveszi a zizegést,
Lopakodik fától fáig
Jeges ének szerteszét.

,tti ze ajtú wodnolob A
.meleléf a ttel árrú loH'
,tíreteb rám géstétös A
.neletgév +em' ,za metih wa~

A bolondok útja ez itt,
'Hol úrrá lett a félelem.
A sötétség már beterít,
Csak hitem az, 'mely végtelen.

nabávah getegref .11233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1997. január 4.

,tá'oble Ytenezü pé%y A
dáv a wa' mele"eq a s

A „szép üzenet” elbocsát,
s a kegyelem csak a vád

…evtísejleT
(evzekélme ar- 124555567)

,lleq ah ,tnednim werégígeM
Xlemmelerüt ,jráv wa' ,jráV
Xúromo% "él es giddA
.úrok"an levődi %%éL
,nasotzib ,nassal ődi zA
.maifsiq ,dsálgem ,nöjlE
Xúromo% "él es giddA
.úrok"an levődi %%éL
_ Xle ddih _ inlé tnékkere" bboJ
.lleq inré ,%őnlef gímA
Xúromo% "él es giddA
.úrok"an levődi %%éL

nabávah ótnobgéj .111711 ,tsepsiQ

Teljesítve…
(1956-ra emlékezve)

Megígérek mindent, ha kell,
Várj, csak várj, türelemmel!
Addig se légy szomorú!
Léssz idővel nagykorú.
Az idő lassan, biztosan,
Eljön, meglásd, kisfiam.
Addig se légy szomorú!
Léssz idővel nagykorú.
Jobb gyerekként élni – hidd el! –
Amíg felnősz, érni kell.
Addig se légy szomorú!
Léssz idővel nagykorú.

Kispest, 2003. február 27.

„Ha előbb születek,
Betyár lettem volna,
Szegény-népnek vadont-búvó
Koldus pártfogója”
Illyés Gyula

,wetelü% bbőle aHy
,anlov mettel rá/eB
óvúb-tnodav wenpén-!ége°
Yajógoftráp sudloQ
aluˇ sé++I

návotéT

Tétován

,agamnö roq e tétöS

Sötét e kor önmaga,

.aka%tjé nalatgalli'

csillagtalan éjtszaka.

gás%onog sé gásatuB

Butaság és gonoszság

.gáspanam rám lüröq %ev
,tatuiq a motál meN
.tatumár +ema ,'nis !éf

nabávah wele% .111711 ,a'araregÉ

vesz körül már manapság.
Nem látom a kiutat,
fény sincs, amely rámutat.

Égeraracsa, 2003. április 21.

sáluzrot a asálta!ah moladasrát A

A társadalom hanyatlása a torzulás

wosáluzroT

:óhrop es ,óh %%or es ,óh ój eS
.óhűh a %el ze
:ól%áz es ,ól %%or es ,ól ój eS
.óldáv a %el ze
:tétel es ,tét %%or es ,tétój eS
.téteb a %el ze
:téltto es ,tél %%or es ,télój eS
.télloh a %el ze

Torzulások

Se jó hó, se rossz hó, se porhó:
ez lesz a hűhó.
Se jó ló, se rossz ló, se zászló:
ez lesz a vádló.
Se jótét, se rossz tét, se letét:
ez lesz a betét.
Se jólét, se rossz lét, se ottlét:
ez lesz a hollét.

:dómoq es ,dóm %%or es ,dómój eS
.domol a %el ze
:gofűm es ,gof %%or es ,gof ój eS
.gofa! a %el ze

Se jómód, se rossz mód, se komód:
ez lesz a lomod.
Se jó fog, se rossz fog, se műfog:
ez lesz a nyafog.

:romo" es ,róm %%or es ,róm ój eS
.romo! a %el ze
:trobó es ,trob %%or es ,trob ój eS
.trobóh a %el ze

Se jó mór, se rossz mór, se gyomor:
ez lesz a nyomor.
Se jó bort, se rossz bort, se óbort:
ez lesz a hóbort.

:rév wéq es ,rév %%or es ,rév ój eS
.révléf a %el ze
:rébhé es ,réb %%or es ,réb ój eS
.rébkal a %el ze

Se jó vér, se rossz vér, se kék vér:
ez lesz a félvér.
Se jó bér, se rossz bér, se éhbér:
ez lesz a lakbér.

:palaq es ,pal %%or es ,pal ój eS
.pala za %el ze
:walaf es ,wal %%or es ,wal ój eS
.walas a %el ze

Se jó lap, se rossz lap, se kalap:
ez lesz az alap.
Se jó lak, se rossz lak, se falak:
ez lesz a salak.

:zűfel es ,zűf %%or es ,zűf ój eS
.zűfeb a %el ze
:zűtle es ,zűt %%or es ,zűt ój eS
.zűtiq tim %el ze

Se jó fűz, se rossz fűz, se lefűz:
ez lesz a befűz.
Se jó tűz, se rossz tűz, se eltűz:
ez lesz mit kitűz.

:gé "an es ,gé %%or es ,gé ój eS
;géle za %el ze
.géle...

nabávah telekiq .1233334555567 ,tsepsiQ

Se jó ég, se rossz ég, se nagy ég:
ez lesz az elég;
...elég.

Kispest, 1996. március 21.

ségröd!!em iléTy
Ytsémret ój tnelej
aluger it%arap

„Téli mennydörgés
jelent jó termést”
paraszti regula

!éf ótufavoT

,őzem a tdakki%iQ
;gáriv a tdavrehlE
,wava% a watlluhlE
.wáilad watlúmlE
,nednim ttel bbesövűH
;demred sézré idlöF
ség=ü! tlüsevökgeM
.tehel réhef wa' ráM

Tovafutó fény

Kiszikkadt a mező,
Elhervadt a virág;
Elhulltak a szavak,
Elmúltak daliák.
Hűvösebb lett minden,
Földi érzés dermed;
Megkövesült nyüzsgés
Már csak fehér lehet.

+é%e% a wisodjuB
,ttala wege tlunéB
:tréza wotjú" tá+káF
xtdaram im "oh ,massáL

Bujdosik a szeszély
Bénult egek alatt,
Fáklyát gyújtok azért:
Lássam, hogy mi maradt?

nabávah getegref .1711 ,tsepsiQ

Kispest, 2001. január 18.

,erküt welél a ttel tlofú`
erknüme%kú/ a wetpélár s

lünelteggüf wnülőT

lammolagrof a wnüdök%üQ
,ttala gé tlokrubeb a
egésbböt "an werebme zA
.tdapatár arsoráv a
gászará% ,"af :sárájődI
,lekedré mes tiknes rám
,re%"ev gem !!e% ,ség=ü! sazáL
…le wennem levő!eziv s

Zsúfolt lett a lélek tükre,
s ráléptek a tyúkszemünkre

Tőlünk függetlenül

Küszködünk a forgalommal
a beburkolt ég alatt,
Az emberek nagy többsége
a városra rátapadt.
Időjárás: fagy, szárazság
már senkit sem érdekel,
Lázas nyüzsgés, szenny meg vegyszer,
s vizenyővel mennek el…

,wanzodalluf lőtgerém A
.gö+öpmöh tnékgemöt ed
,wepéq ,wení% óludro'lúT
.gör idlöf a ttel !ávláb s

A méregtől fulladoznak,
de tömegként hömpölyög.
Túlcsorduló színek, képek,
s bálvány lett a földi rög.

wannattapté% sé tláv t!árI
,wosoráv tdazzudlef a
,ózodavros a itevöQ
.goj ahél ,neltekézré

Irányt vált és szétpattannak
a felduzzadt városok,
Követi a sorvadozó,
érzéketlen, léha jog.

ludnigem ed ,bbótu-bbőlE
,nódará él sok%ip a
:atjar wan%ú wo!áktap tőR
.ójah a nebőde++üs

Előbb-utóbb, de megindul
a piszkos lé áradón,
Rőt patkányok úsznak rajta:
süllyedőben a hajó.

nabávah getegref .12711 ,tsepsiQ

Kispest, 2006. január 20.

loha ,actu ú!ári"e telé zA
élefa%%iv ed ,%tahllágem
%tehem men rám

Az élet egyirányú utca, ahol
megállhatsz, de visszafelé
már nem mehetsz

ségnerpöT

xla%%or wannav elet werebme za "oh ,za nav tréiM
xnenni inröpösle takodnog a tehel men tréiM
,natsom ődi za gem tteré men gém trem ,tréza nálaT
.netsI za tígesgem djam si teknim "oh ,melémer eD
,erőle wa' gidnim ,gáliv a "em nesekedrÉ
xelőleb iq zoh tim :asázotláv woka%vé za S
,tímá% men ój immes "oh ,motál tza wa' ,modut meN
.wiláv ággásólav :%onog ima sé %%or imA

nabávah telekiq .233334555567 ,tsepsiQ

Töprengés

Miért van az, hogy az emberek tele vannak rosszal?
Miért nem lehet a gondokat elsöpörni innen?
Talán azért, mert még nem érett meg az idő mostan,
De remélem, hogy minket is majd megsegít az Isten.
Érdekesen megy a világ, mindig csak előre,
S az évszakok változása: mit hoz ki belőle?
Nem tudom, csak azt látom, hogy semmi jó nem számít,
Ami rossz és ami gonosz: valósággá válik.

Kispest, 1995. március 21.

wepén a _ tárotso netsI _ tállitA
netsirÚ za etdlüq erésétetnüb

Atillát – Isten ostorát – a népek
büntetésére küldte az Úristen

wótísimahmelenétröT

Történelemhamisítók

(nátu iríT sé %enadroJ)

(Jordanesz és Thierry után)

,!ávtísimah wnümlenétröT
;wüzzeré sé wujdut tze
,wujrí im men :jab "an a zA
.wüjlétá wa' eri!bböt

,nualataQ erre adléP
;nabáillaG ttellem nráM
,tsom even a nráM rü% noláS
.mattál "í nepékrét a

wanállitA galótíllÁ
egeres a tto tlocrah
,norá! _ neb"enevtözá%"éN
.evzöktü la%%uicÉ

avlúm vé zá% %énétröt "E
;ttezekélme Ynasotnopy
%ih ,tlözöq men tsázoktaviH
Xttezetél men ata' a

Történelmünk hamisítvány,
ezt tudjuk és érezzük;
Az a nagy baj: nem mi írjuk,
többnyire csak átéljük.

Példa erre Katalaun,
Marne mellett Galliában;
Châlones sur Marne a neve most,
a térképen így láttam.

Állítólag Atillának
harcolt ott a serege
Négyszázötvenegyben – nyáron,
Aéciusszal ütközve.

Egy történész száz év múlva
„pontosan” emlékezett;
Hivatkozást nem közölt, hisz
a csata nem létezett!

,rebme rezetönavtahzá°
tájtno' ól rezenavclo!
,we%égér a wájtagtatuQ
.wátrútlef tőzem a tto s

Százhatvanötezer ember,
nyolcvanezer ló csontját
Kutatgatják a régészek,
s ott a mezőt feltúrták.

,wizetél men wétí!oziB
;watlálat mes t!ávdaram
wniajnuh a tját ődi zE
.watzáta' nonáklaB a

Bizonyíték nem létezik,
maradványt sem találtak;
Ez idő tájt a hunjaink
a Balkánon csatáztak.

tájelivkA nákered léT
,nesetző" _ wátlomortso
táilátI-wa%É nadjaM
.nebőtteqnevtözá%"én

Tél derekán Akvileját
ostromolták – győztesen,
Majdan Észak-Itáliát
négyszázötvenkettőben.

wátlalgofle népezöq rá˘
,táiváP sé tónáliM
mes autnaM sé anoreV
.tásros a le etlüreq

Nyár közepén elfoglalták
Milánót és Páviát,
Verona és Mantua sem
kerülte el a sorsát.

tős ,omáreB sé aicserB
;ttesele si anomerQ
,nebnözögnál watllá wavlaF
.ttel amóR lécgév a sé

Brescia és Beramo, sőt
Kremona is elesett;
Falvak álltak lángözönben,
és a végcél Róma lett.

,iasokal amóR wetléF
:wanápáp óeL watló% s
,tállitA gem ejréq s nejneM
.wanámóR nezzemle"eq

Féltek Róma lakosai,
s szóltak Leó pápának:
Menjen s kérje meg Atillát,
kegyelmezzen Rómának.

emledejef záh"e za "Í
,avrís _ nedrét _ ttögrö!öq
téjef avol allitA gíM?
.attotídrof men a%%iv

Így az egyház fejedelme
könyörgött – térden – sírva,
'Míg Atilla lova fejét
vissza nem fordította.

Nem veszthetett csatát nyáron,
– a leíró ostoba –
Mert tavaszig vereségét
kiheverni hogy′ tudta?

,norá! táta' tteteht%ev meN
_ abotso óríel a _
tégéserev gi%avat treM
xatdut ?"oh inrevehiq

nabávah sádlá .711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2000. július 28.

2

temlenétröt naltatísimah A
inlunatgem tehel lőtpén a

A hamisítatlan történelmet
a néptől lehet megtanulni

wnurí temlenétröT

Történelmet írunk

gáliv lozág avnahortÁ
.wnuzatu loh? ,nebknütelÉ
,wnusatu za melle° na+O
.tábih tsom tév narka" +emA

Átrohanva gázol világ
Életünkben, 'hol utazunk.
Olyan Szellem az utasunk,
Amely gyakran vét most hibát.

.simah nednim lút no"áv'eB
,nasoko men ,lunalatkO
nasonot+of lunalatgoJ
.si am wnurí temlenétröT

Becsvágyon túl minden hamis.
Oktalanul, nem okosan,
Jogtalanul folytonosan
Történelmet írunk ma is.

,táti% djam trat telétÍ zA
,tahdakannef ikráb ne+eM?
.%ih wa'men ,si tí!ozib iQ?

Az Ítélet tart majd szitát,
'Melyen bárki fennakadhat,
'Ki bizonyít is, nemcsak hisz.

,tllágem aró ttozúhlút A
:tahdalah men "í telÉ zA
x%iv avoh tú neltődi zA

nabávah a!adlöf .11233334555567 ,a'araregÉ

A túlhúzott óra megállt,
Az Élet így nem haladhat:
Az időtlen út hova visz?

Égeraracsa, 1997. szeptember 23.

gésirebme za sélesivdah A
agás%onog sé agásabotso

A hadviselés az emberiség
ostobasága és gonoszsága

ebémle"if wótokla!évröT

,e!évröt rebme za %%oR
.ne!émöt séznö enneb
,úrobáh etelé zA
.úcrakos agászagi s

nabávah telekiq .23711 ,tágirotaliF

Törvényalkotók figyelmébe

Rossz az ember törvénye,
benne önzés töményen.
Az élete háború,
s igazsága sokarcú.

Filatorigát, 2015. március 25.

;léngellef sé lánóh intál men tebe"Ey
Ylét a atlobariq ,dlöf a ttel ássudloQ
ifőteP

wétájbáb sotaduT

„Egyebet nem látni hónál és fellegnél;
Koldussá lett a föld, kirabolta a tél”
Petőfi

Tudatos bábjáték

,őre za etih ,%égnál a dzüq lassroS
;őzőlegem tároq asátál tővöJ
tsef naózárgem avta"ah arágaM
.tset ttel ákkava% ,amrof naltámrof A

Sorssal küzd a lángész, hite az erő,
Jövőt látása korát megelőző;
Magára hagyatva megrázóan fest
A formátlan forma, szavakká lett test.

,tétös ,ttosom"a ,tadut imladasráT
;tétnelle ősleb ttotí% leggésretseM
,melle% őzegrém tnim ,rorret a zök%E
.nelle iknednim :matdaram lüde"E

Társadalmi tudat, agymosott, sötét,
Mesterséggel szított belső ellentét;
Eszköz a terror, mint mérgező szellem,
Egyedül maradtam: mindenki ellen.

nabávah telekiq .12711 ,tsepsiQ

Kispest, 2006. március 23.

YXedref depéq a ah ,dzoktá törküt a eNy
sólkiM logoG

x men e"U

,nátu vé wilúm vÉ
;daram naltazotláv s
neré!ef tóks tnim "aV
.bara' a dallu"lef
:intatzotláv zéheN
,wnüziv a so"nal ój
,tllá%le wnütih a aH
xwnüjdöklőre wenim

„Ne a tükröt átkozd, ha a képed ferde!”
Gogol Miklós

Ugye nem ?

Év múlik év után,
s változatlan marad;
Vagy mint skót fenyéren
felgyullad a csarab.
Nehéz változtatni:
jó langyos a vizünk,
Ha a hitünk elszállt,
minek erőlködjünk?

,őre :amlatah tih A
.gem tagzom teke"eh s
sédepset neltét A
.wendeklel a tahjáf

A hit hatalma: erő,
s hegyeket mozgat meg.
A tétlen tespedés
fájhat a lelkednek.

si et %lé men e"U
xlekkelél neltetih
,negi :do%aláv aH
Xlleq denletémsi "ú

Ugye nem élsz te is
hitetlen lélekkel?
Ha válaszod: igen,
úgy ismételned kell!

nabávah molá .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. december 26.

Valami kezdődhet úgy is,
hogy a másik visszaüt

,si "ú tehdődzeq imalaV
tüa%%iv wisám a "oh

…modut ,marU

lüde"e nebtreq a negé za wolárbaB
.támlagu! savmah etse somlá avráv
,lüretár wé!rá za nesektév erme!éF
.támla tterélút a mede%el lóráf s
xmenneb tlognál +ema ,em%e za rám nav loH
.tlluhel mori% a ,lével a tlukafgem
,metlémer tádo' ?%ih ,wetemet takomlÁ
.tlúm a wizzilef ,nelej a davlole
,mettelef wetletle wevé ttogárgeréF
.arop actu za etpeleb tama"áv
,mettetgem tő'pél wos ,wét%ere za luzaL
.ahotsom sé avrá ,ttel avrá meví%
,leppéq ől!éf lótrí= ebmeme% gacaq "noR
.woli" nabákram ,sraM a ilü tárot
,ledrétel ikalav ,zéq ttodónofe%%Ö
.woludni élef ah ,am a gorruhel s
,ődi za tlübröggem ,af a %apoq rám aM
.tá nokodazá% atjar gem lü wotá
,őn aktit woktit neltelleq nokocra zA
.tákiremA dotjús tréim ,metrégem

nabávah a!adlöf .1711 ,a'araregÉ

Uram, tudom…

Babrálok az égen a kertben egyedül
várva álmos este hamvas nyugalmát.
Fényemre vétkesen az árnyék ráterül,
s fáról leszedem a túlérett almát.
Hol van már az eszme, amely lángolt bennem?
megfakult a levél, a szirom lehullt.
Álmokat temetek, hisz' csodát reméltem,
elolvad a jelen, felizzik a múlt.
Féregrágott évek elteltek felettem,
vágyamat belepte az utca pora.
Lazul az ereszték, sok lépcsőt megtettem,
szívem árva lett, árva és mostoha.
Rongy kacag szemembe zsírtól fénylő képpel,
torát üli a Mars, markában gyilok.
Összefonódott kéz, valaki letérdel,
s lehurrog a ma, ha felé indulok.
Ma már kopasz a fa, meggörbült az idő,
átok ül meg rajta századokon át.
Az arcokon kelletlen titkok titka nő,
megértem, miért sújtod Amerikát.

Égeraracsa, 2001. szeptember 22.

neltelév meN
neletdév "av

Nem véletlen
vagy védtelen

neléftÚ

,ellip a davlo ,óh a dahsuQ
.eb ipel meme% na"ál ?"oha
wantatzoklalgof wotalodnoG
.wanmolá za néjé"=emrátah
_ nabságravaq dav _ eklel wösŐ
;natráv ertelelef go+obmi
:tlúm a zénmár levéme% ődréQ
xtlúf eb+etéq gésseletih a _
xno%ah a nenednim %el árrÚ
.novah a dahsuq… xtelü'eb a s
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Útfélen

Kushad a hó, olvad a pille,
ahogy' lágyan szemem lepi be.
Gondolatok foglalkoztatnak
határmezsgyéjén az álomnak.
Ősök lelke – vad kavargásban –
imbolyog feleletre vártan;
Kérdő szemével rámnéz a múlt:
– a hitelesség kételybe fúlt?
Úrrá lesz mindenen a haszon?
s a becsület? …kushad a havon.

Kispest, 2000. március 20.

;goráq újrav "e nuhalaVy
.wolákrotob avot s edI
;magam worís ,mavol a ríS
Ynav am ajpan wangarah zA
ladpén

„Valahun egy varjú károg;
Ide s tova botorkálok.
Sír a lovam, sírok magam;
Az haragnak napja ma van”
népdal

telétí óslotU

,ajpan garah a :pan "e %eL
.ajtrat nomá% tza ikalav
,argáliv a tjllá dnom netsI

Utolsó ítélet

Lesz egy nap: a harag napja,
valaki azt számon tartja.
Isten mond álljt a világra,

.ajnáb si men ,itev tégév

végét veti, nem is bánja.

xajdnomiq tze ika ,za iQ

Ki az, aki ezt kimondja?

.allibi° gem diváD a táh
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hát a Dávid meg Szibilla.

Égeraracsa, 2001. szeptember 3.

„Hogy felnőtté lehessek:
szükségesek a zsebek”
jogos óhaj

:wessehel éttőnlef "oHy
Ywebe= a wesegéskü%
jahó sogoj

ólavartÚ

lőbkettőnlef a wiz!áiH
,"ávdnalaq ,gáslataif
ibbála za lőbkübe= treM
:wátkariq rám taka"rát
,ak'ib tnéksám ,sékbe= ój "E
;tahgaraf-tahrúf elev
,socrah ,%árbo% ,retsemrezE
.barad siq a ze +ehűm
inrí le++em? ,wno'azureC
,sekedré aráf ,arlaf
laggáliv a lezze táheD
xsemedré tim inlözöq
:gésőtehel tnim ,%eton A
,neteltö "e indógár
,mes ze lleq men wangáliv A
xneserü wa' nojdaram
trebmeifréf lüklén gazdaM
xttotál iq gém modut men
elev intöq tehel e%%Ö
xtogáliv őseté% a
,gelem sé !éf : Xlleq si afuˇ
,ne%érem gobol ah ,+em?
:lőlefnednim wájjúf nakoS
xnebtétös a wnüken bboj
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Útravaló

Hiányzik a felnőttekből
fiatalság, kalandvágy,
Mert zsebükből az alábbi
tárgyakat már kirakták:
Egy jó zsebkés, másként bicska,
vele fúrhat-faraghat;
Ezermester, szobrász, harcos,
műhely ez a kis darab.
Ceruzacsonk, 'mellyel írni
falra, fára érdekes,
Dehát ezzel a világgal
közölni mit érdemes?
A notesz, mint lehetőség:
rágódni egy ötleten,
A világnak nem kell ez sem,
maradjon csak üresen?
Madzag nélkül férfiembert
nem tudom még ki látott?
Össze lehet kötni vele
a széteső világot?
Gyufa is kell! : fény és meleg,
'mely, ha lobog merészen,
Sokan fújják mindenfelől:
jobb nekünk a sötétben?

Kispest, 2000. április 7.

Az égő gyertyán kívül
még más is virraszthat

lüvíq ná/re" őgé zA
taht%arriv si sám gém

…tláv ésserÜ

élefnednim rám gáspanaM
wanráj wödöq zéhen
agássokri! a ótahtÁ
.wanáké!rá aM a
nokáfmelle% "an ,so+ámoH
,tahzotláiq újrav
,nappor rotúb nabábo% siQ
.tanáB a lüár ah

Üressé vált…

Manapság már mindenfelé
nehéz ködök járnak
Átható a nyirkossága
a Ma árnyékának.
Homályos, nagy szellemfákon
varjú kiáltozhat,
Kis szobában bútor roppan,
ha ráül a Bánat.

nabájámrof molá egreQ
,lével a widórdos
widokláló tzöq wáf rágniC
.+é%eV a avtí!us

Kerge álom formájában
sodródik a levél,
Cingár fák közt ólálkodik
sunyítva a Veszély.

gnoq natlahiq nokáctu zA
,etset gésserÜ za
ta!rá gedir dloh tdapás A
rtsettú za lozjar

Az utcákon kihaltan kong
az Üresség teste,
A sápadt hold rideg árnyat
rajzol az úttestre.

,tsom ráj ődI úcra tétöS
,tniketeb n?űvdek"e s
,neltetehlürekle imA
xtnigem _ le wujdagof

Sötét arcú Idő jár most,
s egykedvű'n betekint,
Ami elkerülhetetlen,
fogadjuk el – megint?
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Kispest, 2000. december 19.

esédevne%le gásnalatgászagi zAy
Ywenkeklel "an a gelezíh
se"irF relliS

„Az igazságtalanság elszenvedése
hízeleg a nagy lelkeknek”
Schiller Frigyes

tenezÜ
(eksőlev)

.wnuttot%aláv t!ámroq arjÚ
:modut men trem ,za wa' sédréQ
xwnutazava% e-nav né+eh
,wnár tnö%öq !éf "oh ,melémeR
_ mogúh pé% sé marumé'Ö _
Xwnám a tnim ,bbe% wnupanloh a s
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Üzenet

(velőske)

Újra kormányt választottunk.
Kérdés csak az, mert nem tudom:
helyén van-e szavazatunk?
Remélem, hogy fény köszönt ránk,
– Öcsémuram és szép húgom –
s a holnapunk szebb, mint a mánk!

Égeraracsa, 1998. május 24.

,ré ti!!a rebme nedniMy
,előleb daram i!!ema
Ytáno"av a it%evle ah
sádnom igér

„Minden ember annyit ér,
amennyi marad belőle,
ha elveszti a vagyonát”
régi mondás

sám imalaV

Valami más

,tlov gidniM

Mindig volt,

;si %el gidnim sé
?lluh gidnim
:wédalluh a
wa' men eD
tröpöse%%ö za
imalav
.wéderpös a
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és mindig lesz is;
mindig hull'
a hulladék:
De nem csak
az összesöpört
valami
a söpredék.

Kispest, 1999. január 9.

Ypanget a za wnuráj ttölöf imAy
iakóJ

„Ami fölött járunk az a tegnap”
Jókai

sát%aláV

inzéna%%iv enelleq meN
,na%%oh tsom _ metnire% _
inzédilef mes tatlúm a S
.nabtalodnog naltó%
,nav ima ,tza indagoflE
.enelle inedzüq "av
,nasro" tsom tze ,inlunatgeM
.enelleq wanra"am a
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Választás

Nem kellene visszanézni
− szerintem − most hosszan,
S a múltat sem felidézni
szótlan gondolatban.
Elfogadni azt, ami van,
vagy küzdeni ellene.
Megtanulni, ezt most gyorsan,
a magyarnak kellene.

Kispest, 1995. március 22.

egi 'löb a mereTy
Ynévle! rebme soko
!arA

„Terem a bölcs ige
okos ember nyelvén”
Arany

tal=árav sólaV

imalav nav nablad nedniM
.sekedré sé ópakgem
,gnez tim nabám tröt arbaraD
xsekené andaka ah

Valós varázslat

Minden dalban van valami
megkapó és érdekes.
Darabra tört mában mit zeng,
ha akadna énekes?

,nav a+étrof wenmetü zA
.gésretsem :ajníb-ajní'
,dómenef nnef ló% nárfiC
.wétjerev a gosrah nnel s

Az ütemnek fortélya van,
csínja-bínja: mesterség.
Cifrán szól fenn fenemód,
s lenn harsog a verejték.

atón wisám "e tréza naV
.nabknázah ttotíkno'gem
,ló% nesözöq ah ,amlataH
.nav nabtlúm a amallad s

Van azért egy másik nóta
megcsonkított hazánkban.
Hatalma, ha közösen szól,
s dallama a múltban van.
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Filatorigát, 2014. szeptember 9.

Ha egy ujj a jövőbe mutat,
az ostoba az ujjat nézi

,tatum ebővöj a jju "e aH
izén tajju za abotso za

nátráV

,teketit weltere°
:wopanloh sápmá' it
wenmepén tlükrü%geM
Xwotazzoh tekení%
,mándut ah ,méndeleF
;mevreseq a sé múb
nabmázah ,ajdut iQ
xmennem lleq notú ?+em

Vártán

Szeretlek titeket,
ti csámpás holnapok:
Megszürkült népemnek
színeket hozzatok!
Feledném, ha tudnám,
búm és a keservem;
Ki tudja, hazámban
mely' úton kell mennem?

,mabál a rám tek%eR
;gocav si magof a
nabáka%jé guzaH
.wotahráv netdemred

Reszket már a lábam,
a fogam is vacog;
Hazug éjszakában
dermedten várhatok.

,sakaq a ajtíló°
;le!!éf _ őjle notzib
tamajmo% gidda mÁ
.le gém motahtlo men

Szólítja a kakas,
bizton eljő – fénnyel;
Ám addig szomjamat
nem olthatom még el.

,meví% a nav eleT
;elet leddnevöjle
tnűtlef má ,wi%ih meN
.elej lanjah a rám

Tele van a szívem,
eljövenddel tele;
Nem hiszik, ám feltűnt
már a hajnal jele.

nabávah telekiq .1112711 ,etemerairáM

Máriaremete, 2008. március 21.

a tnim ,ek%üBy
Y!o%%asiq itlopmoq
sádnom igér

„Büszke, mint a
kompolti kisasszony”
régi mondás

...si lügéV

Végül is...

,nappor

Ł

wiljah men aH

Ha nem hajlik

→

roppan,

,nappoq

Ł

tnilób men ah

ha nem bólint

→

koppan,

.neppe'

Ł

narru' men ah

ha nem csurran

→

cseppen.

nebbe%

Ł

"ohsám teheL

Lehet máshogy

→

szebben

még ebben az

→

életben?

xnebtelé

Ł

za nebbe gém
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Kispest, 1999. január 2.

Yra"am a dagiv avríSy
fe=óJ azjaB

„Sírva vigad a magyar”
Bajza József

%agiV

Vigasz

,nav ah ,ój gásdnolob A
;bbeseveq "av bböt ne"el
elüklén telé za treM
.bbezehen ,bbasamlanu

A bolondság jó, ha van,
legyen több vagy kevesebb;
Mert az élet nélküle
unalmasabb, nehezebb.

todnolob bböt "oh ,sédréQ
:nojav tsom wnulálat loh
lüleb neke!émzétnI
xnokalaf a lüvíq "av

Kérdés, hogy több bolondot
hol találunk most vajon:
Intézményeken belül
vagy kívül a falakon?

,romuh a golod +omoQ
;séteven a tahtí"ó"
,ó"obilid a tnim ,bboJ
.sésem si asátah sé

Komoly dolog a humor,
gyógyíthat a nevetés;
Jobb, mint a dilibogyó,
és hatása is mesés.

,gésretsem gásóhob A
;nalat+omoq men narka"
weniq? ,za !émetétóJ
.nav ekézré ój ázzoh

A bohóság mesterség,
gyakran nem komolytalan;
Jótétemény az, 'kinek
hozzá jó érzéke van.

:úromo% _ segésteveN
,ra"am a dagiv avrís
ebéme% la' te!!öq treM
.jacaq a :goj iső za

Nevetséges – szomorú:
sírva vigad a magyar,
Mert könnyet csal szemébe
az ősi jog: a kacaj.
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Égeraracsa, 2000. szeptember 30.

Kis magyarázat a versekhez
A mottók

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

Népmese
Néprege
Hitrege
Csodarege
Monda

–
–
–
–
–

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

A mottóknál feltüntetett nevek magyaros változata:
Karl Immermann – Immermann Károly,
Cesare Lombroso – Lombroso Cézár,
Lothar Kusche – Kusche Lotár,
Raymond Smullyan – Smullyan Rajmund,
Francis Bacon – Bacon Ferenc,
Charlotte Brontë – Brontë Sarolta,
Małgorzata Musierowicz – Musierowicz Margit,
Oscar Wilde – Wilde Oszkár,
Bo Carpelan – Carpelan Bodó,
Johannes Lehmann – Lehmann János,
Claudia Graf – Graf Klaudia,
Enrico Castelnuovo – Castelnuovo Henrik,
Su Towsend – Towsend Zsu' ,
Grazia Deledda – Deledda Grácia,
John Muir – Muir János,
Frances Elisa Hodgson – Hodgson Franciska Eliza,
Roland Gööck – Gööck Lóránt,
Francesco Petrarca – Petrarca Ferenc,
Heinrich v. Ofterdingen – Ofterdingen Henrik,
Immanuel Kant – Kant Immánuel,
Walter Sperling – Sperling Valter, Guy de Maupassant – Maupassant Vitus,
Eliška Horelova – Horelova Eliza, Camille Flammarion – Flammarion Kamill,
Jerome K. Jerome – Jerome Klapka Jeromos,
William Blake – Blake Vilmos,
Johann Wolfgang v. Goethe – Goethe W. János,
Otto v. Bismarck – Bismarck Ottó,
Vlagyimir Maskov – Maskov Vladimir,
Eric Linklater – Linklater Erik,
Dimitar Korudzsiev – Korudzsiev Demeter, Theodor Fontane – Fontane Tódor,
Marlene Dietrich – Dietrich Marléne,
Henry van Dyke – Dyke Henrik,
Stephen Leacock – Leacock István,
Friedrich v. Schiller – Schiller Frigyes,
Luigi Capuana – Capuana Lajos,
William Wordsworth – Wordsworth Vilmos,
Conrad Ferdinand Meyer – Meyer Konrád Ferdinánd, Robert Frost – Frost Róbert,
Hans Christian Andersen – Andersen Jani Krisztián,
Victor Hugo – Hugo Viktor,
Antonín Rükl – Rükl Antal, Henry-Frederic Amiel – Amiel Henrik Frigyes,
Oliver Wendell Holmes – Holmes Olivér Vendel,
Stanisław Lem – Lem Szaniszló,
Robert Musil – Musil Róbert,
Charles Robert Darwin – Darwin Károly Róbert,
Heinrich Heine – Heine Henrik, Paul Valéry – Valéry Pál, Karl May – May Károly,
Etienne Rey – Rey István,
Joanna Kathrin Rowling – Rowling Johanna Katalin,
Joseph Joubert – Joubert József,
François Villon – Villon Ferenc
Jonathan Swift – Swift Jónás,
Louis Bromfield – Bromfield Lajos,
Giuseppe Mezzofanti – Mezzofanti József,
Franz Jahn – Jahn Ferenc,
Henri Bergson – Bergson Henrik,
Josef Klepešta – Klepešta József,
John Keats – Keats János, Miguel Cervantes Saavedra – Cervantes Saavedra Mihály,
Christian Morgenstern – Morgenstern Krisztián, Otto Jespersen – Jespersen Ottó,
Pedro Calderón de la Barca – Barca Calderón Péter, Jules Renard – Renard Gyula,

1

Konrad Lorenz – Lorenz Konrád,
Lev Nyikolajevics Tolsztoj – Tolsztoj Leó,
Dennis Shasha – Shasha Dénes,
Georg Bernard Shaw – Shaw György Bernát,
Lewis Wolpert – Wolpert Lajos, Pedro Antonio de Alarcon – Alarcon Péter Antal,
Adam Wiśniewski-Snerg – Wiśniewski-Snerg Ádám, Jean Calvin – Kálvin János,
Théodore de Banville – Banville Tivadar, Alekszandr Beljajev – Beljajev Sándor,
Theodor Storm – Storm Tódor,
Théophile Gautier – Gautier Teofil,
Karl Neumann – Neumann Károly,
Alphonse Daudet – Daudet Alfonz,
Igor Roszohovatszkij – Roszohovatszkij Igor,
Bertold Brecht – Brecht Bertalan,
Emily Brontë – Brontë Emilia,
Jean François Paul de Gondi Retz – Retz Pál,
Nichols Beverley – Beverley Miklós,
Antonio Bonfini – Bonfini Antal,
Tadeusz Dołega-Mostowicz – Dołega-Mostowicz Tádé, David Lodge – Lodge Dávid,
Karel Čapek – Čapek Károly,
Erich Kästner – Kästner Erik,
William John Locke – Locke Vilmos,
Adam Mickiewicz – Mickiewicz Ádám,
Marie-Catherine 'D Aulnoy – D' Aulnoy Mária Katalin, Jack London – London Jani,
Charles Batteux – Batteux Károly,
Richard Katz – Katz Richárd,
John Steinbeck – Steinbeck János,
Charles Baudelaire – Baudelaire Károly,
Bernard Fontanelle – Fontanelle Bernát,
José Gutierez – Gutierez József,
Friedrich v. Schelling – Schelling Frigyes, Francis Jammes – Jammes Ferenc,
George Enescu – Enescu György,
Alexandra David-Neel – David-Neel Alexandra,
Ludwig Wittgenstein – Wittgenstein Lajos,
Rudolf Stratz – Stratz Rudolf,
Mary T. Browne – Browne Mária T. ,
Alexander Puskin – Puskin Sándor,
Philip Sidney – Sidney Fülöp,
William Saroyan – Saroyan Vilmos,
Wilkie Collins – Collins Vilmos,
Cornell Woolrich – Woolrich Kornél,
Nataly Eschstruth – Eschstruth Natália,
Matilde Serao – Serao Matild,
François Rochefoucauld – Rochefoucauld Ferenc, Hal Clement – Clement Henri,
Andre Gide – Gide Endre,
Honor Tracy – Tracy Honória,
William Robertson – Robertson Vilmos,
Eric Knight – Knight Erik,
Benjamin Franklin – Franklin Benjámin,
Harry Harryson – Harryson Henri,
Christine Breden – Breden Krisztina,
James Jeans – Jeans Jakab,
Maurice Leblanc – Leblanc Móric,
Henryk Sienkiewicz – Sienkiewicz Henrik,
Lev R. Sejnyin – Sejnyin R. Leó,
Daniel De Foe – De Foe Dániel,
Emil Gaboriau – Gaboriau Emil,
Edna Ferber – Ferber Edina,
Mihail Zoscsenko – Zoscsenko Mihály, Karl Theodor Körner – Körner Károly Tódor,
Wilham Collins – Collins Vilmos,
Felix Salten – Salten Félix,
Henry King – King Henrik,
Siegmund Freud – Freud Zsigmond,
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Küszöbön

2003
Kibontakozhatatlanul
Teljesítve…
Adj fényt nekünk, Isten!
Neki szól
Cáfolj meg!
Az aláíróké a felelősség!
Tétován
A liberális kakukk
Sajnos, egyre több…
Kártevőink
Mint hollófiú
Hasonlatos
Ezredévek óta tapad
Ember maradsz
Harsány helyett
Reménytadó
2004
Egy szőlőcsősz panaszai
Kinek a dolga?
Kacagjunk rajtuk!
A múmia álma
Keselyűk körében

2005

2016

A fájdalom hangjai
A gazdákhoz
A két világháborúra…
Azonosulni kell!
Kiadós kuruttyolás
Elégedetlenség verse
Napi szinten

Ellentétes érdekek
Bevándorlók báránybőrben

2006
Tőlünk függetlenül
Megfélemlített kor
Behálózva
Tudatos bábjáték
Alkotás – teremtés
Svihákból lett gazember
2007
Csak a teste fordult jobbra
2008
Vártán
Nevetséges figura
2009
Amíg egy híd leomlik…
2010
Óda a hajnalhoz
2013
Összetartozásunk tanúságtétele
2014
Valós varázslat
Arisztokrata? – Demokrata?
2015
Törvényalkotók figyelmébe
Szabadulás a szorongástól
Nem mindegy: közöl vagy kelt…
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