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Történések 
 

wesénétröT 



 :wansám %láni' "oha s timAy 
 Ywannáb "ú ppé wosám deleV 
gésse'löb ipén 

 
 
 
 

acalam aidamzi' A 
(nájpala !ámo"ahjá%) 

 
 
 

,aidamzi' nevén "röˇ tlÉ 
.acalam siq "e iken tloV 

 
 
 
 
 

,inzáro'av ttöj lőbéhrü~ 
YXiiiruˇ Xiiruˇy :attotísiv S 

 
 
 
 
 

,erre retsem a ttel segréM 
,ettehdevne% mes na"oheS 

 
 
 
 
 

téven ő za acalam "oH 
.té%etre% _ mh _ ajlofú' "Í 

 
 
 
 
 

,motínatgem ervén "röˇ Ay 
Xnojlofú' en ébböt megnE 

 
 
 
 
 

_ wenéjen a ttozokdagoF _ 
YXtegév ,wenne wetev tegéV 

 
 

     „Amit s ahogy csinálsz másnak: 
       Veled mások épp úgy bánnak” 
             népi bölcsesség 
 
 
 
 
A csizmadia malaca 
(szájhagyomány alapján) 
 
 
 
Élt György néven csizmadia, 
Volt neki egy kis malaca. 
 
 
 
 
 
Csürhéből jött vacsorázni, 
S visította: „Gyurii! Gyuriii!” 
 
 
 
 
 
Mérges lett a mester erre, 
Sehogyan sem szenvedhette, 
 
 
 
 
 
Hogy malaca az ő nevét 
Így csúfolja – hm – szerteszét. 
 
 
 
 
 
„A György névre megtanítom, 
Engem többé ne csúfoljon! 
 
 
 
 
 
– Fogadkozott a nejének – 
Véget vetek ennek, véget!” 
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:avzotísiv calam a ttöJ 
.atdnom _ YXiiiruˇ Xiiruˇ Xiruˇy 

 
 
 
 
 

,maru retsem ttogof totoB 
.na"uka' _ tllá égöm upaQ 

 
 
 
 
 

,atgáv ebjef tácalam A 
.arájlotu iq etgö! _ YX"röööˇy 

 
 
 
 
 

,datlunatgem "oh ,e"u aNy 
YXdaru za "í táh dastíló° 

 
 
 
 
 

,ttezednevrö wnáidamzi~ 
.ttet todnolob "oh ,attál mÁ 

 
 
 
 
 

:ttodamátár egéseleF 
YXdotahtínat rám tze ,gem dsüSy 

 
 
 
 
 

:tló% ti!!a wa' zehhe jréf A 
YXtlofú' wenim ,iken lleq "Úy 

 
 
 

nabávah terégí .1711 ,a'araregÉ 

 
 
 
Jött a malac visítozva: 
„Gyuri! Gyurii! Gyuriii!” – mondta. 
 
 
 
 
 
Botot fogott mester uram, 
Kapu mögé állt – csakugyan. 
 
 
 
 
 
A malacát fejbe vágta, 
„Gyööörgy!” – nyögte ki utoljára. 
 
 
 
 
 
„Na ugye, hogy megtanultad, 
Szólítsad hát így az urad!” 
 
 
 
 
 
Csizmadiánk örvendezett, 
Ám látta, hogy bolondot tett. 
 
 
 
 
 
Felesége rátámadott: 
„Süsd meg, ezt már taníthatod!” 
 
 
 
 
 
A férj ehhez csak annyit szólt: 
„Úgy kell neki, minek csúfolt!” 
 
 
 
Égeraracsa, 2001. május 30. 
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 ajázah rádamrodnáv A 
 tlöq loha ,gá%ro za za 

 
 
 
 

iókal we%éfek'ef A 
 
 
 

,we%éfek'ef nabknóllátsI 
.sájot "én órpa enneB 

:mezén tza wa' eteh moráH 
.sájúbiq a %el rokiM 

 
lemme% sazál amam ek'eF 
,má wutjar ed ,lü wutjaR 

lemmelerüt eví% i'iQ 
.nádo' "an a le lumáB 

 
tnéknelegger ajráp setiH 

,gere'i' notórd!alliV 
tépén wnuzáh a ilzövdÜ 

:tekeze ilésemle S 
 

,wnüttögöm rám llá tú ú%%oHy 
;weregnet watdaramlE 

Y .wnüttöj ar'narap "an ,isŐ 
.tehel ze nebékenÉ 

 
,tletle nebzöq ődi za mÁ 
:ado' "an a tnétrötgem S 

,lettelé we%éf a eleT 
.akóif wos a tjúbiQ 

 
,wék'efitsüf ne"én a dniM 

.gás%apu' űrő'agráS 
pé% wenlesiv s ,djam wenőnleF 

.táhurllot úkraf sálliV 
 
 
 

nabávah ré!eq jú .233334555567 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 

            A vándormadár hazája 
            az az ország, ahol költ 
 
 
 
 
A fecskefészek lakói 
 
 
 
Istállónkban fecskefészek, 
Benne apró négy tojás. 
Három hete csak azt nézem: 
Mikor lesz a kibújás. 
 
Fecske mama lázas szemmel 
Rajtuk ül, de rajtuk ám, 
Kicsi szíve türelemmel 
Bámul el a nagy csodán. 
 
Hites párja reggelenként 
Villanydróton csicsereg, 
Üdvözli a házunk népét 
S elmeséli ezeket: 
 
„Hosszú út áll már mögöttünk, 
Elmaradtak tengerek; 
Ősi, nagy parancsra jöttünk.” 
Énekében ez lehet. 
 
Ám az idő közben eltelt, 
S megtörtént a nagy csoda: 
Tele a fészek élettel, 
Kibújt a sok fióka. 
 
Mind a négyen füstifecskék, 
Sárgacsőrű csupaszság. 
Felnőnek majd, s viselnek szép 
Villás farkú tollruhát. 
 
 
 
Égeraracsa, 1995. augusztus 21. 



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

 
 
 
 

ajádallab ővesúh A 
 
 
 

watgól wosúh nabájármaQ 
,nekege% avt%akaleF 

,we%ér ,wátjaf eléfnölüQ 
.meremsi mes teküveN 

inadnomle tétenétröTy 
,menetsI ,tőre tsom jdA 

YXmekenné ázzoh dajdA 
 
 
 

,iknednim tnim ,wnützöq tlé "Ú 
,nesedne' ,neűre%"E 

táglod ipan né+ehaknuM 
.neseklel ő attállE 

,tnétröt im "oh ,wa' re%"e gíM 
YXmenetsI ,tza ajdut iQy 

.medeflef re%"e nálaT 
 
 
 

,etlésemle ,ttöjtá rokiM? 
:melerés etré tnékiM 

wetgnü' we+em? ,wosúh a "oH 
,neke%ér őzöbnölüQ 

,wáttagnoro% ,wátgoferzöQ 
YXmenetsI ,tő le d"ah eNy 

.meleléf a atpakle S 
 
 
 

,segésű!rö% wujkala zA 
,nelet!éf ,sotalátU 

,watgnolot tto evévlüröQ 
:neletpéq intufle trem S 

evzégigem ,evröte%%Ö 
,menetsI ,wützöq tllá ttO 

.meme% téq attál etni° 
 
 
 

       „Vannak talányok, amelyeket meg kell oldani 
          és vannak, amelyek maguktól megoldódnak” 
     Goethe W. János 
 
 
 
 
A húsevő balladája 
 
 
 
Kamrájában húsok lógtak 
Felakasztva szegeken, 
Különféle fajták, részek, 
Nevüket sem ismerem. 
„Történetét elmondani 
Adj most erőt, Istenem, 
Adjad hozzá énnekem!” 
 
 
 
Úgy élt köztünk, mint mindenki, 
Egyszerűen, csendesen, 
Munkahelyén napi dolgát 
Ellátta ő lelkesen. 
Míg egyszer csak, hogy mi történt, 
„Ki tudja azt, Istenem!” 
Talán egyszer felfedem. 
 
 
 
'Mikor átjött, elmesélte, 
Miként érte sérelem: 
Hogy a húsok, 'melyek csüngtek 
Különböző részeken, 
Közrefogták, szorongatták, 
„Ne hagyd el őt, Istenem!” 
S elkapta a félelem. 
 
 
 
Az alakjuk szörnyűséges, 
Utálatos, fénytelen, 
Körülvéve ott tolongtak, 
S mert elfutni képtelen: 
Összetörve, megigézve 
Ott állt köztük, Istenem, 
Szinte látta két szemem. 
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,dará gedih ,etzeré "Ú 
,neletvén +em? ,őre waV 

,avá" "oh ,me%ih men gideP 
.neletdév si men wa' géM 

,sénelej a tlov ú!o%I 
,menetsI ,tset a egneˇ 

.neletgév mes taraka za S 
 
 
 
 
 

,lappan a ttel tteze+etéM 
nerebé tiáka%jÉ 

,laggarah "an le ettötlöT 
.nelet!éq inlé "í "oH 

,tővöj s tatlúm a et%ékrüF 
,menetsI ,%tál et te+eM?y 
Y .medegnegem _ lüde"E 

 
 
 
 
 

wotanallip őt%emred A 
,nebétih wáttagnigeM 

wotalafsúh a watlocnáT 
.nepézöq tlov ő ,nebröQ 

re%!éq iklel ,rehet so+úS 
,menetsI ó ,ttev tőrE 
.nerebme tdairgem A 

 
 
 
 
 

rokke ttel ánnalatkalA 
,meletjes a arámá° 

árrú enneb tláv telüméR 
.netezré nazój a lúT 

,za +ádazrob ótatzótrI 
,menetsI ,ro%i%%ageM 

.nekejjé ráv áer +eM? 
 
 
 

 
 
 
 
 
Úgy érezte, hideg árad, 
Vak erő, 'mely névtelen, 
Pedig nem hiszem, hogy gyáva, 
Még csak nem is védtelen. 
Iszonyú volt a jelenés, 
Gyenge a test, Istenem, 
S az akarat sem végtelen. 
 
 
 
 
 
Mételyezett lett a nappal, 
Éjszakáit éberen 
Töltötte el nagy haraggal, 
Hogy így élni kénytelen. 
Fürkészte a múltat s jövőt, 
„'Melyet te látsz, Istenem, 
Egyedül – megengedem.” 
 
 
 
 
 
A dermesztő pillanatok 
Megingatták hitében, 
Táncoltak a húsfalatok 
Körben, ő volt középen. 
Súlyos teher, lelki kényszer 
Erőt vett, ó Istenem, 
A megriadt emberen. 
 
 
 
 
 
Alaktalanná lett ekkor 
Számára a sejtelem, 
Rémület vált benne úrrá 
Túl a józan érzeten. 
Irtóztató borzadály az, 
Megannyiszor, Istenem, 
'Mely reá vár éjjeken. 
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,woglod a%uq naltatahtáL 
,netétös wokédasaH 

,wosámotál sukit%atnaF 
.mezré "ú ,tlétá te+eM? 

welél %onog setenetteR 
,menetsI ,widólo!úG 

.meledév 'nin enelle S 
 
 
 
 

wetdőltémsi weséneleJ 
,nebé!éf wáka%jé zA 

,atdalef "oh ,tágásrotáB 
.metrégem leggéssejleT 

tésétetnüb so+ús ,ű!rö°y 
,menetsI ,%ba%ár te+eM? 

Y .nesevét ejlesiv eN 
 
 
 
 

,ttöröte%%ö eklel-etseT 
,neletre% etelé zA 

si ttopaq sé tréq to'ánaT 
.nese"eq lőtikalaV 

,atda iq "oh ,to'ánat Ay 
,menetsI ,dodut et wa~ 
Y .nekeklel a tá %tál eT 

 
 
 
 

,djam winűtle sétrésíq Ay 
,dner igér a lláa%%iV 
néret sévesúh a ah"oH 
.neletre% +o %e%el meN 

nebővöj a jlé lekkétréM 
,menetsI :ddnom tza wa' en S 

YXme%etgem "oh ,tza menaH 
 
 
 

nabávah ótnobgéj .11233334555567 ,tsepsiQ 
 
 

 
 
 
 
 
Láthatatlan kusza dolgok, 
Hasadékok sötéten, 
Fantasztikus látomások, 
'Melyet átélt, úgy érzem. 
Rettenetes gonosz lélek 
Gúnyolódik, Istenem, 
S ellene nincs védelem. 
 
 
 
 
Jelenések ismétlődtek 
Az éjszakák fényében, 
Bátorságát, hogy feladta, 
Teljességgel megértem. 
„Szörnyű, súlyos büntetését 
'Melyet rászabsz, Istenem, 
Ne viselje tévesen.” 
 
 
 
 
Teste-lelke összetörött, 
Az élete szertelen, 
Tanácsot kért és kapott is 
Valakitől kegyesen. 
„A tanácsot, hogy ki adta, 
Csak te tudod, Istenem, 
Te látsz át a lelkeken.” 
 
 
 
 
„A kísértés eltűnik majd, 
Visszaáll a régi rend, 
Hogyha a húsevés terén 
Nem leszesz oly szertelen. 
Mértékkel élj a jövőben 
S ne csak azt mondd: Istenem, 
Hanem azt, hogy megteszem!” 
 
 
 
Kispest, 1997.  február 22. 
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 ,wutnábgem ro%kos tedé%eb Ay 
 Yahos gém tno%iv tsátagllah a 
%uilicéC 

 
 
 
 

X ddnom tege!él A 
 
 
 

,rebme ra"am a úva%kű° 
.regnetó% men ,ge!él :dnom tiM? 

,"em ávohráb ,si %et timráB 
."eq men ,ó% a sete%émreT 

 
,wanój "ava wan%%or avdnoM 

.wanó% a nav a+ús aláN 
,eklel a gem wilí! náktiR 
.estnöiq tza ,nav enneb iM? 

 
,panrásav "e ,re%"e tnétröT 

xwanráj avoh wepén rokiM? 
.abmolpmet A xávoh ,ávoH 

.ajdnog a im weniq ,e%reP 
 

mösőremsi "e ,matdnom tniM 
_ nö%ő _ tevöj lóbmolpmet A 

,evréazah zohájdála~ 
xedé%eb pap tlov im _ :widréQ 

 
Xtáh lőrnűb a ,tlé%eb lőriM _ 

:bbávot widréq ed ,ő tleleF _ 
,er"e wirtö" _ xttodnom tim sÉ _ 

XetzenellE xttodnom tim "oH _ 
 
 
 

nabávah getegref .1111233334555567 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     „A beszédet sokszor megbántuk, 
       a hallgatást viszont még soha” 
            Caecilius 
 
 
 
 
A lényeget mondd ! 
 
 
 
Szűkszavú a magyar ember, 
'Mit mond: lényeg, nem szótenger. 
Bármit tesz is, bárhová megy, 
Természetes a szó, nem kegy. 
 
Mondva rossznak avagy jónak, 
Nála súlya van a szónak. 
Ritkán nyílik meg a lelke, 
'Mi benne van, azt kiöntse. 
 
Történt egyszer, egy vasárnap, 
'Mikor népek hova járnak? 
Hová, hová? A templomba. 
Persze, kinek mi a gondja. 
 
Mint mondtam, egy ismerősöm 
A templomból jövet – őszön – 
Családjához hazaérve, 
Kérdik: – mi volt pap beszéde? 
 
– Miről beszélt, a bűnről hát! 
– Felelt ő, de kérdik tovább: 
– És mit mondott? – gyötrik egyre, 
– Hogy mit mondott? Ellenezte! 
 
 
 
Kispest, 1999. január 12. 



a mír a sépélcnát A 
 nebéte%étlöq enez 

 
 
 
 

cnát ra"am A 
 
 
 

,tadalef a za i'iq meN 
.ttodlogem cnát a te+em? 

inlozárbá nabáságzoM 
,torbo% seteléköt a 

 
:te%évűm si cnát a agaM 

.ete%étlöq úb s mörö 
,jáb sé melleq ,gésse"ü lleQ 

.elev lé socnát a trem 
 

,ógzom nasro" acnát ifréF 
.sállájef sé cra +omoq 

,nav néjőpí' ajraq wi"E 
.sázákob a ózgnah%%ö 

 
,sogásótlém sé segésneF 

.cnár a lü nájámzi' wa' 
,tattalum men ,görö!öq meN 

.cnát sezüt a ze tídóh 
 

,óljah na"ál acnát !ál A 
.arásátrat ek%üb má 

,iesépél wonalatgnaH 
.asázákob monif sé 

 
,gnir ejőpí' ,lurip acrA 

.aságzom a gnah%%ö sé 
,+omoq ,díle% ezüt eme° 

.arásrát a zénár ah 
 
 
 

nabávah ótnobgéj .1111233334555567 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 

       A tánclépés a rím a 
       zene költészetében 
 
 
 
 
A magyar tánc 
 
 
 
Nem kicsi az a feladat, 
'melyet a tánc megoldott. 
Mozgásában ábrázolni 
a tökéletes szobrot, 
 
Maga a tánc is művészet: 
öröm s bú költészete. 
Kell ügyesség, kellem és báj, 
mert a táncos él vele. 
 
Férfi tánca gyorsan mozgó, 
komoly arc és fejállás.  
Egyik karja csípőjén van, 
összhangzó a bokázás. 
 
Fenséges és méltóságos, 
csak csizmáján ül a ránc. 
Nem könyörög, nem mulattat, 
hódít ez a tüzes tánc. 
 
A lány tánca lágyan hajló, 
ám büszke tartására. 
Hangtalanok lépései, 
és finom bokázása. 
 
Arca pirul, csípője ring, 
és összhang a mozgása. 
Szeme tüze szelíd, komoly, 
ha ránéz a társára. 
 
 
 
Kispest, 1999. február 17. 



 ,rátah a mettőlEy 
 ,rádna= a mannátU 
 ,temén a widők%ev ,jeH 
 Y…tehré men lótu "oH 
atón!úg 

 
 

ilsám A 
(nájpala tenétrötrá/eb) 

 
 
 

,sátagllah a widenevele ávó° 
;nokoros ibbála za tlúm a delé 

,mettetídivör wa' ,mettet men ázzoH 
.moda "ú bbávot ,mattollah na"oha 

 
:ttödődzeq nogáskís itémek'eq A 

,atráv táif sé táru énidnámiS 
iahuj wenika ,tidnámiS a tzA 

.nabrátah e selé% watlov webbe%gel 
 

,si já! a tte%evle ,wő wet%evadO 
;téme% a atrísiq !o%%a !ége% a 

,sálákráj wos a ,nednim tlov nalat%aH 
.bé"e mes ,lohes tdaram mes mo!bál gém 

 
,zoháf sé zöhűf !ége% ar%anap tneM 
;timalav wulór dut ikalav ahtáh 

,óslotu za tlov Yerebme +áriqy A 
.tíges nálat ő ,wétdlükle zehika 

 
!o%%a za atdnomle wansotzibőf A 

:etzedréq tza erima ,tá%anap a 
_ lé loha _ nabgásdé%mo% ,nabrátah A _ 

xe-wikal rebme űtelé zéhen "e 
 

,atdnomle őn a s _ xrú za lodnog trá/eB _ 
,sonáJ rodjaG _ "e wikal wülőt e%%em 
;wusogarah tlov men sé ,tremsi tikA 

.sotzib a etdzeq intetzöröq sigém 
 

aif a sé apa za nebzökődI 
,wetlürekőle lóla bmodkomoh "e 
;ttogól wéfőtöq "e náka! apa zA 

.wegemdgof a wátzoh si trodjaG nebzöq s 
 

:ttozoko tsérötjef "an wansotzib A 
xwansátallav a iken nejdzeq na"oh 

, Yűtelé zéheny :lef tlürem úna" wa~ 
.watlálat men enelle tebe"e sám 

      „Előttem a határ, 
        Utánnam a zsandár, 
        Hej, veszkődik a német, 
        Hogy utól nem érhet…” 
            gúnynóta 
 
 
A másli 
(betyártörténet alapján) 
 
 
 
Szóvá elevenedik a hallgatás, 
éled a múlt az alábbi sorokon; 
Hozzá nem tettem, csak rövidítettem, 
ahogyan hallottam, tovább úgy adom. 
 
A kecskeméti síkságon kezdődött: 
Simándiné urát és fiát várta, 
Azt a Simándit, akinek juhai 
legszebbek voltak széles e határban. 
 
Odavesztek ők, elveszett a nyáj is, 
a szegény asszony kisírta a szemét; 
Hasztalan volt minden, a sok járkálás, 
még lábnyom sem maradt sehol, sem egyéb. 
 
Ment panaszra szegény fűhöz és fához, 
hátha valaki tud róluk valamit; 
A „király embere” volt az utolsó, 
akihez elküldték, ő talán segít. 
 
A főbiztosnak elmondta az asszony 
a panaszát, amire azt kérdezte: 
– A határban, szomszédságban – ahol él – 
egy nehéz életű ember lakik-e? 
 
– Betyárt gondol az úr? – s a nő elmondta, 
messze tőlük lakik egy — Gajdor János, 
Akit ismert, és nem volt haragosuk; 
mégis köröztetni kezdte a biztos. 
 
Időközben az apa és a fia 
egy homokdomb alól előkerültek, 
Az apa nyakán egy kötőfék lógott; 
s közben Gajdort is hozták a fogdmegek. 
 
A biztosnak nagy fejtörést okozott: 
hogyan kezdjen neki a vallatásnak? 
Csak gyanú merült fel: „nehéz életű” , 
más egyebet ellene nem találtak. 
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nabráv idege% a ttotísúna" A 
,nájábus a tdükef eteh moráh rám 

lejjé "e sotzib a ergév rokimA 
.málliv a tnim ,tnem s lőbétlü tnattaplef 

 
,ttotatjú" tá/re" "én ,abráv a tnemleF 

,tetelü%ef a ettet arlat%a za 
;atkar tekéfőtöq tlelgem a élleM 
.tegerö za _ tobar a attazohlöf s 

 
bar tdaka%abgat a ttodókzáre%%Ö 

,arásátah !ávtál setemleléf a 
,naromoq iken atdnomle sotzib A 
:nabámlá attál tza ,atzohedi im? 

 
,rebme téq neserév ttogro%náv mélE _ 

_ melev wanánló% lóla bmod ahtnim s _ 
;tekő etlögem rodjaG "oh ,wátdnomlE 

Xneltetehel _ :ttotláiq bar a erim? 
 

,ázzoh modok%agar ed ,tlov molá %%oR _ 
;messöq aráka! a teletöq e "oh 

,lejjé nednim nöjle apa za nebnölüQ 
.megne trésíq :mojab a wilű"gem sé 

 
,bbe%%em er"e tlártáh avzótri rá/eb A 

ab'narap atdaiq sotzib a má 
:wenkörő ővöjeb ersétegne' A 

Xaráka! gerö za tilsám wetessöq _ 
 

:etréq s bar a ttetegröz arákosmeN 
Xteletöq a lórmaka! el rám wé"ev _ 

,daram tto _ :attatgu!gem sotzib a mÁ 
.tehel men inréle ,evtöq ezeq a 

 
,bar a löf ttedekzeréq erre%de"eN 
;eréttet sotazála" tlüred !éf gím? 

nátu asámollav semlederöt A 
.etlétí arlálah tő wé%!évröt a 

 
 
 

nabávah terégí .1711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 

 
 
 
 
A gyanúsított a szegedi várban 
már három hete feküdt a subáján, 
Amikor végre a biztos egy éjjel 
felpattant ültéből s ment, mint a villám. 
 
Felment a várba, négy gyertyát gyújtatott, 
az asztalra tette a feszületet, 
Mellé a meglelt kötőféket rakta; 
s fölhozatta a rabot – az öreget. 
 
Összerázkódott a tagbaszakadt rab 
a félelmetes látvány hatására, 
A biztos elmondta neki komoran, 
'mi idehozta, azt látta álmában: 
 
– Elém vánszorgott véresen két ember, 
— s mintha domb alól szólnának velem — 
Elmondták, hogy Gajdor megölte őket; 
'mire a rab kiáltott: – lehetetlen! 
 
– Rossz álom volt, de ragaszkodom hozzá, 
hogy e kötelet a nyakára kössem; 
Különben az apa eljön minden éjjel, 
és meggyűlik a bajom: kísért engem. 
 
A betyár irtózva hátrált egyre messzebb, 
ám a biztos kiadta parancsba 
A csengetésre bejövő őröknek: 
– kössetek máslit az öreg nyakára! 
 
Nemsokára zörgetett a rab s kérte: 
– vegyék már le nyakamról a kötelet! 
Ám a biztos megnyugtatta: – ott marad, 
a keze kötve, elérni nem lehet. 
 
Negyedszerre kérezkedett föl a rab, 
'míg fény derült gyalázatos tettére; 
A töredelmes vallomása után 
a törvényszék őt halálra ítélte. 
 
 
 
Égeraracsa, 2001. május 28. 
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 ,za sázoklálat neltelév aktiR 
 a sé akétamo! submaj a ah 
 wiseeb"e +úsgnah ra"am 

 
 
 
 

ságová! A 
(wosubmaj so+úsgnah ,semír) 

 
 
 

,llá avti! am'oq A 
.láb a llá enneb aH 

,leq arlad ,arcnát iQ 
.lel arlah ,arrob iQ 

 
,ój ennel ,ennel zA 
.ó% a nneb enréf aH 

:őj ak'a' "e Xmál aN 
.ő ak'am ekrü% A 

 
,pél ah ,llah es ,tál eS 

.pén a tő azznov eD 
,rám arlad-ak'am "E 
.ráv arlah ,etseb A 

 
 
 

nabávah ótnobgéj .11233334555567 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Ritka véletlen találkozás az, 
    ha a jambus nyomatéka és a 
    magyar hangsúly egybeesik 
 
 
 
 
A nyávogás 
(rímes, hangsúlyos jambusok) 
 
 
 
A kocsma nyitva áll, 
Ha benne áll a bál. 
Ki táncra, dalra kel, 
Ki borra, halra lel. 
 
Az lenne, lenne jó, 
Ha férne benn a szó. 
Na lám! egy csacska jő: 
A szürke macska ő. 
 
Se lát, se hall, ha lép, 
De vonzza őt a nép. 
Egy macska-dalra már, 
A beste, halra vár. 
 
 
 
Kispest, 1997. február 2. 



ajámoda cnereF wáeD 
 
 
 
 

ek'e!em itórgtne% A 
(nájpala !ámo"ahjá%) 

 
 
 

:ek'e!em ire%"e za éssiq ttel neltűH 
.ettere%gem táif retseméc dé%mo% A 

,aru ek'e!em a lemme% ój etzén meN 
.ar%anap tnem zohpap tte+eh sédekelreP 

 
,assavíh tá!o%%a ,arra tő etrékgeM 
.artú senetsi tő estírét ,tehel aH 

,etteréq zohágam ,pap a etré tnezÜ 
.ek'e!em a si ttöj , ?ákos ttozobah meN 

 
,nesenetsi ,"ú pap a tlé%eb erékleL 

.nejlé tnire% !évröt irebme s inetsI 
,zoháru se!évröt a segésűh ne"eL 

.zoh tój +ema ,za ze :nojlodnog en arsáM 
 

_ ek'e!em a lelef _ Xmaru ődnelet%iT _ 
.e!é%re za elet ,wangadzag a ű!!öQ 

Xin _ tti wo"av né tnim ,wen!ége% ój nedniM 
.innel willi men wansótagoláv mekeN 

 
 
 

nabávah netsipan .1111711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Deák Ferenc adomája 
 
 
 
 
A szentgróti menyecske 
(szájhagyomány alapján) 
 
 
 
Hűtlen lett kissé az egyszeri menyecske: 
A szomszéd céhmester fiát megszerette. 
Nem nézte jó szemmel a menyecske ura, 
Perlekedés helyett paphoz ment panaszra. 
 
Megkérte őt arra, asszonyát hívassa, 
Ha lehet, térítse őt istenes útra. 
Üzent érte a pap, magához kérette, 
Nem habozott soká' , jött is a menyecske. 
 
Lelkére beszélt a pap úgy, istenesen, 
Isteni s emberi törvény szerint éljen. 
Legyen hűséges a törvényes urához, 
Másra ne gondoljon: ez az, amely jót hoz. 
 
– Tisztelendő uram! – felel a menyecske – 
Könnyű a gazdagnak, tele az erszénye. 
Minden jó szegénynek, mint én vagyok itt – ni! 
Nekem válogatósnak nem illik lenni. 
 
 
 
Égeraracsa, 2004. június 8. 



 ,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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   „′Ki nem szeret, mindig fél, 
     Aki szeret, kétszer él” 
               népi mondóka 
 
 
 
 
A Terror Házában 
 
 
 
Terror Házát láttam unokámmal – Pesten: 

Könyörtelen, szeretetlen. 

Hiszem, hogy az ember élhet szebben: 

Más a világ szeretetben! 
 
 
 
Kispest, 2002. március 3. 



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

 
 
 
 

rahiv A 
 
 
 

nebődiléd ,norá˘ 
,őhlef "e nöjőle 

előt %el réheftsüf S 
.őtetzáh sorip a 

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

 
nabrop ttopaklef A 
,típer téléfnednim 

pan a tá atjar sÉ 
.wilmerü%tá "oh ?ppé 

 
robíb alilsekéQ 

,wango+omog wőhlef 
ótíkav wülőleb S 

.wandokpa' womálliv 
 

nődre za wáfő!eF 
,gidlöf wanlojahel 

őtevöq tomálliv A 
.tíjrőgem sánatta' 

 
,tevöq tségröd ségröD 

,nnöf si gé za tek%er 
tevöq a itnölE 

.nözözív tludúzel 
 

lőbkőhlef a málliV 
,rám abáf a gável 

göröd!!em ttünedniM 
.rátah a wiljarom s 

 
 
 

nabávah a!adlöf .233334555567 ,a'araregÉ 
 
 

 „Amennyit vétünk, annyit mennykövezne, 
   a tágas égben egy mennykő sem lenne” 
               népi mondóka 
 
 
 
 
A vihar 
 
 
 
Nyáron, délidőben 
előjön egy felhő, 
S füstfehér lesz tőle 
a piros háztető. 
 
A semmiből jött szél 
hirtelen itt terem, 
Erőre kap, sőt még 
gúnyolódik velem. 
 
A felkapott porban  
mindenfélét repít, 
És rajta át a nap 
épp' hogy átszüremlik. 
 
Kékeslila bíbor 
felhők gomolyognak, 
S belőlük vakító 
villámok csapkodnak. 
 
Fenyőfák az erdőn 
lehajolnak földig, 
A villámot követő 
csattanás megőrjít. 
 
Dörgés dörgést követ, 
reszket az ég is fönn, 
Elönti a követ 
lezúdult vízözön. 
 
Villám a felhőkből 
levág a fába már, 
Mindenütt mennydörög 
s morajlik a határ. 
 
 
 
Égeraracsa, 1995. szeptember 9. 



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

 
 
 
 

nettet%evamlÁ 
 
 
 

,nabábo% a gönöb ógnoD 
;lé'ignöd "oh ,mántahdnom 

,natláv artloh si witegreQ 
.lé ika ,dokpaq-dekpiq 

 
te"el a mes ,tógnod a meS 

;mesahos mettere% men 
,tehel t+ehim ,wotájgoflEy 

YXmegne rám nojravaz en 
 

,wanmamlagu! a nav egéV 
;sros a már trém tsápa' ?+i 

xwannav erim wőtűhél A 
.zrot ,ahél wos a tna%%ob 

 
,ajár matzúh lavópa'"éL 

:nagodlob iken matdnom s 
,arájlotu teven ikAy 

YXnabbojgel a teven za 
 
 
 

nabávah wele% .1111711 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         „Lesz még szőlő, lágy kenyér, 
           Jön még a kutyára dér” 
               népi mondóka 
 
 
 
 
Álmavesztetten 
 
 
 
Dongó bönög a szobában, 
mondhatnám, hogy döngicsél; 
Kergetik is holtra váltan, 
kipked-kapkod, aki él. 
 
Sem a dongót, sem a legyet 
nem szerettem sohasem; 
„Elfogjátok, mihelyt lehet, 
ne zavarjon már engem!” 
 
Vége van a nyugalmamnak, 
ily' csapást mért rám a sors; 
A léhűtők mire vannak? 
bosszant a sok léha, torz. 
 
Légycsapóval húztam rája, 
s mondtam neki boldogan: 
„Aki nevet utoljára, 
az nevet a legjobban!” 
 
 
 
Kispest, 2004. április 18. 



 ,géstéq immes tehréf men zohhA 
 géshé za gédnev naltamlakla 

 
 
 
 

tlov wa' nabáh!oq a imA 
 
 
 

_ nabánadjah _ nebőlgédneV 
.azáro'av gédnev=röt "E 

,téleté za élednergeM 
.té%etre% wa' ezén nát?zA 

 
,asá+ug a evöj ramaH 

.atálázzoh wnügédnev a S 
,álotsókgem na"oha mÁ 
:ávó% évet tőzektevöQ 

 
,wilzí men _ "í _ sá+ug a zEy 

Y .wiz!áih imalav lőbbE 
Xmaru ,e””ih ,tehel men zAy 

Y .nav enneb dnim ,alav tneb iM? 
 
 
 

nabávah getegref .11711 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 tazára"aM 
 tlúm sotama+of 
 |wátlán%ah gém wniedőle\ 
 
 málotsókgem  wézén 
 dálotsókgem  lézén 
 álotsókgem  ezén 
 wólotsókgem  wnézén 
 wotálotsókgem  wetézén 
 wálotsókgem  wenézén 

        Ahhoz nem férhet semmi kétség, 
        alkalmatlan vendég az éhség 
 
 
 
 
Ami a konyhában csak volt 
 
 
 
Vendéglőben – hajdanában – 
Egy törzsvendég vacsoráza. 
Megrendelé az ételét, 
Az'tán néze csak szerteszét. 
 
Hamar jöve a gulyása, 
S a vendégünk hozzáláta. 
Ám ahogyan megkóstolá, 
Következőt tevé szóvá: 
 
„Ez a gulyás – így – nem ízlik, 
Ebből valami hiányzik. ” 
„Az nem lehet, higgye, uram! 
'Mi bent vala, mind benne van. ” 
 
 
 
Kispest, 2002. január 27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Magyarázat 
              folyamatos múlt 
      (elődeink még használták) 
 
   nézék  megkóstolám 
   nézél  megkóstolád 
   néze  megkóstolá 
   nézénk  megkóstolók 
   nézétek  megkóstolátok 
   nézének  megkóstolák 



 ,lavójah a inlugodlob ű!!öQy 
 Ylü/üf ttölöf dalláv a lé% a ah 
sádnom %éregnet 

 
 
 
 

abdazá° .133 a sépéltÁ 
 
 
 

_ e'löb wózójah tló% _ welésemle timA 
,melev neregnet a tnétrötgem lohalaV 
etröte%%ö mendjam ,majah ttel sötsüzE 
.meleléf tlétá za temeklel-temetseT 

 
 

,molodnoggigév ah ,momzi za lü%efgeM 
,megedi za sőre ,weléf men lótké!rÁ 

,monohtto za regnet :tegéspé% dav mattáL 
.negedi ódnalah Xarmó% táhet jle"iF 

 
 

,taknójah attotjah ,ődi za tlov tlüreD 
,mele% neőzevdeq ,avláki=um eblüF 

,tahdóda si imráb :iknes ettetjes meN 
.melede%ev a wnár tröt neletrih na+O 

 
 

,ttedekevön nasro" ,lé% a ttel bbeseveH 
,neregnet tlí! a ,tniq trodos talmará zA 
,teletöq segéskü% nednim im wnutzúhgeM 

.metehleret eblé% tójah a ,matlodnoG 
 
 

,tdagar lavágam sé ,tlukala ánnákrO 
,nettetsef arálil si gé za tlurobeB 

,tdasah wnálrotiv sé trötétteq cobrá zA 
.mettever%é erim? ,trodos zív ónahoR 

 
 

,tlálah sé tetél a mattál wenől!évrÖ 
,nebnelej !ávtih a gem wnutzdógof im wa~ 
,tlálat abknucra za larrotso zív sé lé° 

.mettet%evle mendjam tágáliv meme% A 
 
 

,ttotagotjof ,tlábod ,étteküs ,ttet ákkaV 
,neletdév matllá tto nebzív ózoropáZ 

,totaludrof selé wnójah ttet abáiH 
.neletgév óg+omog a teknim ttevebröQ 

  „Könnyű boldogulni a hajóval, 
    ha a szél a vállad fölött fütyül” 
         tengerész mondás 
 
 
 
 
Átlépés a XXI. Századba 
 
 
 
Amit elmesélek – szólt hajózók bölcse – 
Valahol megtörtént a tengeren velem, 
Ezüstös lett hajam, majdnem összetörte 
Testemet-lelkemet az átélt félelem. 
 
 
Megfeszül az izmom, ha végiggondolom, 
Árnyéktól nem félek, erős az idegem, 
Láttam vad szépséget: tenger az otthonom, 
Figyelj tehát szómra! halandó idegen. 
 
 
Derült volt az idő, hajtotta hajónkat, 
Fülbe muzsikálva, kedvezően szelem, 
Nem sejtette senki: bármi is adódhat, 
Olyan hirtelen tört ránk a veszedelem. 
 
 
Hevesebb lett a szél, gyorsan növekedett, 
Az áramlat sodort kint, a nyílt tengeren, 
Meghúztunk mi minden szükséges kötelet, 
Gondoltam, a hajót szélbe terelhetem. 
 
 
Orkánná alakult, és magával ragadt, 
Beborult az ég is lilára festetten, 
Az árboc kettétört és vitorlánk hasadt, 
Rohanó víz sodort, 'mire észrevettem. 
 
 
Örvénylőnek láttam a  létet és halált, 
Csak mi fogództunk meg a hitvány jelenben, 
Szél és víz ostorral az arcunkba talált, 
A szemem világát majdnem elvesztettem. 
 
 
Vakká tett, süketté, dobált, fojtogatott, 
Záporozó vízben ott álltam védtelen, 
Hiába tett hajónk éles fordulatot, 
Körbevett minket a gomolygó végtelen. 
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,nátáh womálluh a tlagra! sálrotiv A 
,netteseebgéstéq ,natdapás wnutzogloD 

,náttál bmötalki% tludnile eb+ém tniM 
.menneb ttezekteleq sézré ótatzótrI 

 
 

,wnuttala lef wetleq womálluh sáirÓ 
,ne+ém ála wnutkub avnahuz nátuzA 

,wnutdalah ebgéstéq _ ablálah _ ebtelÉ 
.metzén evlüdé%le ,avdalef rám nebtiH 

 
 

,tátlov ótatzárpáq ,tégéspé% őtíjrŐ 
,metlétá tto nebzöq né rokka tima ,tzA 
xwáró nát "av wecrep :ődi neltetehréM 

.mettelef le watlúm tnékkérobubnappa° 
 
 

,esél!évrö zív a tto%tallah eri%%eM 
,nebségretsis dav a wnutnahor nesebeS 
,eb+ém a ,el tludúz wétjat sé bah réheF 

.mezré nebmetset a :melésem rokim? ,tsoM 
 
 

,wetri% a nesékpi' wetnűtlef wnüttőlE 
,!éf a nesemletjes ttötnöle teke+eM? 

,tetrésíq őlekiq lóbkujrís sevden tniM 
.néregnet wa!rá za iq wetdekleme "Ú 

 
 

,tságotta' ,tságroki' ,tségröbüd ,tsége%i° 
,wnélef lé% a ttozoh tregnetbah ótíviS 

,tárosgof ógo"ar ánti! lokop ahtniM 
.!émer a tto"ahle :molagzi őrtö"ví° 

 
 

,ttozmálluh sakllem tniM .ttel egév neletriH 
,nezív "an a péklej ,ár tlojah lo/áfdöQ 

togáliv !ávrávi% :pan a ,gév sé tedzeQ 
Xme%ih * "em bbávot +em? ,arknójah ttetíreT 

 
 
 

nabávah molá .1233334555567 ,tsepsiQ 
 
 
 

 
 
 
 
A vitorlás nyargalt a hullámok hátán, 
Dolgoztunk sápadtan, kétségbeesetten, 
Mint mélybe elindult sziklatömb láttán, 
Irtóztató érzés keletkezett bennem. 
 
 
Óriás hullámok keltek fel alattunk, 
Azután zuhanva buktunk alá mélyen, 
Életbe – halálba – kétségbe haladtunk, 
Hitben már feladva, elszédülve néztem. 
 
 
Őrjítő szépségét, kápráztató voltát, 
Azt, amit akkor én közben ott átéltem, 
Mérhetetlen idő: percek vagy tán órák? 
Szappanbuborékként múltak el felettem. 
 
 
Messzire hallatszott a víz örvénylése, 
Sebesen rohantunk a vad sistergésben, 
Fehér hab és tajték zúdult le, a mélybe, 
Most, 'mikor mesélem: a testemben érzem. 
 
 
Előttünk feltűntek csipkésen a szirtek, 
'Melyeket elöntött  sejtelmesen a fény, 
Mint nedves sírjukból kikelő kísértet, 
Úgy emelkedtek ki az árnyak tengerén. 
 
 
Sziszegést, dübörgést, csikorgást, csattogást, 
Sivító habtengert hozott a szél felénk, 
Mintha pokol nyitná ragyogó fogsorát, 
Szívgyötrő izgalom: elhagyott a remény. 
 
 
Hirtelen vége lett. Mint mellkas hullámzott, 
Ködfátyol hajolt rá, jelkép a nagy vízen, 
Kezdet és vég, a nap: szivárvány világot 
Terített hajónkra, 'mely tovább megy — hiszem! 
 
 
 
Kispest, 1996. december 4. 
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 :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. 



 ahlob a geréf adu~y 
 .avrogu ,evle'édkö% 
 :er"ednim gidda-giddA 
 Yebzűt "av ,wise ebzív 
akódnom ipén 

 
 
 
 

srosahloB 
 
 
 

,tlov ahlob gíV 
.ette t!ál A 

tlof nátáh tloF 
.etset a tteL 

 
,tlolad ,tlárgU 

.ettehet aH 
,tlob a "em lóJ 

.ettehih tzA 
 

,tlorobóq gíM? 
etse !ál A 

_ tlorrogem treM _ 
.etserekgeM 

 
_ tló% "í _ XáppoHy 

.etseb ,"av ttI 
YXtloh ergév "éL 

.etset tnappor S _ 
 
 
 

nabávah molá .111233334555567 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      „Csuda féreg a bolha 
        szökdécselve, ugorva. 
        Addig-addig mindegyre: 
        vízbe esik, vagy tűzbe” 
               népi mondóka 
 
 
 
 
Bolhasors 
 
 
 
Víg bolha volt, 
A lányt ette. 
Folt hátán folt 
Lett a teste. 
 
Ugrált, dalolt, 
Ha tehette. 
Jól megy a bolt, 
Azt hihette. 
 
'Míg kóborolt, 
A lány este 
– Mert megorrolt – 
Megkereste. 
 
„Hoppá! – így szólt – 
Itt vagy, beste. 
Légy végre holt!” 
– S roppant teste. 
 
 
 
Kispest, 1998. december 28. 



 ,!o'adaB úrobóJy 
 ,notalaB úlahkoS 
 ,cnábo~ dázzoh netsI 
 Y%tál men ébböt megnE 
fótsirQ ifaluˇ 

tenétröt icnábo~ 
(nájpala !ámo"ahjá%) 

 
 

wilú!a%%iv tedere zA 
,abrokpézöq a ne%ége 

,lánnotalaB a ze tnétröT 
.ardofmálluh lésem wen+em? 

 
te%émret a me%"nö" a zE 

,amo'idarap idlöf pé% 
tieziv lútnánuD a +eM? 
.attotnappi%lef ?"ohalav 

 
nebévöt wanáráv cnábo~ 
,ttetehel !áihzív "an "í 

,wádzagsőlő% őzre%ecniP 
wetrev tá!at ,tza návdut lój 

 
,toktit "an a molurálE 

:lügév met%ékrüfiq te+em? 
inzolati wattahrájiQ 

.lüklén wosáladrufiklel 
 

ze erkü!í tlov no"an meN 
,wanko%avuq őzrőzáh a 

natludaba% lórkucnál treM 
.wattahlohol wa' pan %ége 

 
abvát "an a tdazzieleB 

,si a/uq bbégrüfgel a gém 
zoh'lopaQ a ttotufle gíM? 

.%ivado +em? ,ne!évsö za 
 

tágam tto inlo=baheleT 
,tlürekis lezzívsárrof a 

,ttel sajmo% sé sehé edmÁ 
.tlüreka%%iv tnigem erim? 

 
_ avzajmo%gem _ levődneb tleT 

,arjú etdzeq tásálohol 
:nákja pén a gem tdaram "Í 

Y .a/uq icnábo' (a) tnim ,tuf-tóly 
 
 

anbávah ré!eq jú .1711 ,a'araregÉ 

      „Jóború Badacsony, 
        Sokhalú Balaton, 
        Isten hozzád Csobánc, 
        Engem többé nem látsz” 
             Gyulafy Kristóf 
Csobánci történet 
(szájhagyomány alapján) 
 
 
Az eredet visszanyúlik 
egészen a középkorba, 
Történt ez a Balatonnál, 
'melynek mesél hullámfodra. 
 
Ez a gyöngyszem a természet 
szép földi paradicsoma, 
'Mely a Dunántúl vizeit 
valahogy' felszippantotta. 
 
Csobánc várának tövében 
így nagy vízhiány lehetett, 
Pinceszerző szőlősgazdák, 
jól tudván azt, tanyát vertek 
 
Elárulom a nagy titkot, 
'melyet kifürkésztem végül: 
Kijárhattak italozni 
lelkifurdalások nélkül. 
 
Nem nagyon volt ínyükre ez 
a házőrző kuvaszoknak, 
Mert láncukról szabadultan 
egész nap csak loholhattak. 
 
Beleizzadt a nagy távba 
még a legfürgébb kutya is, 
'Míg elfutott a Kapolcshoz 
az ösvényen, 'mely odavisz. 
 
Telehabzsolni ott magát 
a forrásvízzel sikerült, 
Ámde éhes és szomjas lett, 
'mire megint visszakerült. 
 
Telt bendővel – megszomjazva – 
loholását kezdte újra, 
Így maradt meg a nép ajkán: 
„lót-fut, mint (a) csobánci kutya. ” 
 
 
Égeraracsa, 2001. augusztus 23. 



 ,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 

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

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

.tamápuq nagodlob metehlemE Xwnütehleterü° 
 
 
 

nabávah getegref .1111711 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  „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. 
 
Csak, ha mindketten odébb állnak, akkor tán meglátom, 
Számomra igazán az lesz majd ünnep e világon! 
Az éj lassacskán már múlik, az öröm mindent áthat, 
Szüretelhetünk! Emelhetem boldogan kupámat. 
 
 
 
Kispest, 2004. január 13. 



 1111233345567 : moladarrof aicnarf A 
 1111233455567 : zívrá "an idege% A 

 
 
 
 

őlé%eblE 
 
 
 

melőt wétzedrékgem nakoS 
nebődnet%e wi+em "oh ,tzA 
nabnoh ra"am a gem tneleJ 
xnasotnop roq-őtnözíV A 

 
,nabrátv!öq a mattagzopaL 

matlálatgem ergév nátzA 
_ tedere za tehel ze wa~ _ 

.tezivrá "an idege% A 
 

cneliqnevtehzá%clo!rezE 
,cne!í a%iT a tlov nebvÉ 

:tlálat tima ,avlotsókgeM 
.tláb a avráj ,tatloh ,tőlÉ 

 
se!érösbah a atózA 

,semér +o men apirapzíV 
:tto ajgosus málluh wa' aM 

Xttodamátlef trem ,lé dege° 
 
 
 

nabávah ótnobgéj .1111233334555567 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             A francia forradalom : 1789 
             A szegedi nagy árvíz   : 1879 
 
 
 
 
Elbeszélő 
 
 
 
Sokan megkérdezték tőlem 
Azt, hogy melyik esztendőben 
Jelent meg a magyar honban 
A Vízöntő-kor pontosan? 
 
Lapozgattam a könyvtárban, 
Aztán végre megtaláltam 
 – Csak ez lehet az eredet – 
A szegedi nagy árvizet. 
 
Ezernyolcszázhetvenkilenc 
Évben volt a Tisza ínyenc, 
Megkóstolva, amit talált: 
Élőt, holtat, járva a bált. 
 
Azóta a habsörényes 
Vízparipa nem oly rémes, 
Ma csak hullám susogja ott: 
Szeged él, mert feltámadott! 
 
 
 
Kispest, 1999. február 8. 



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

 
 
 
 

memlere% őslE 
 
 
 

,tnotraq gév "e mattálgeM 
;avrava'eleb tlov !ál 

,ttőn mezeklab téq erre%"E 
.atradah téven a má% 

 
,sájotak+up tnim ,tlov sőlpe° 

;agizu! ,segevüme% 
,ettet éppé% melere% A 

.armomá% sibbálagel 
 

, _ a/ukilup tnim _ matlohoL 
;anátu ,massahtál "oh 

matgaraf sé matrí tesreV 
.arkáfkküb a tekeví% 

 
mettötlökle temeznépbe` 
,argásjú sení% wos-wos 

tiepékcra we%éní% treM 
.arámá% a iq matgáv 

 
,matgof tézeq nabizom A 
;rév a tlobod nebmelüf 

,te"ehtrélleG anlov matdroH 
.rékgem arra ő tto ah 

 
,tsálunat a matloga!aH 
;tlüsetré mápa lőr+em? 

,tlekenefle ,tágam atgoF 
.tlűhiq "í moságobol s 

 
 
 

nabávah terégí .111233334555567 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Az álszent megtiltja az ifjúságnak 
        mindazt, amit fiatal korában elkövetett 
 
 
 
 
Első szerelmem 
 
 
 
Megláttam egy vég kartont, 
lány volt belecsavarva; 
Egyszerre két balkezem nőtt, 
szám a nevét hadarta. 
 
Szeplős volt, mint pulykatojás, 
szemüveges, nyuziga; 
A szerelem széppé tette, 
legalábbis számomra. 
 
Loholtam – mint pulikutya – , 
hogy láthassam, utána; 
Verset írtam és faragtam 
szíveket a bükkfákra. 
 
Zsebpénzemet elköltöttem 
sok-sok színes újságra, 
Mert színészek arcképeit  
vágtam ki a számára. 
 
A moziban kezét fogtam, 
fülemben dobolt a vér; 
Hordtam volna Gellérthegyet, 
ha ott ő arra megkér. 
 
Hanyagoltam a tanulást, 
'melyről apám értesült; 
Fogta magát, elfenekelt, 
s lobogásom így kihűlt. 
 
 
 
Égeraracsa, 1998. május 16. 



 ,gár agof ,lörő ődi zA 
 gásódnalum a %evlüröq s 

 
 
 
 

nebőnűtlE 
 
 
 

,telé nabzáh a nav giddA 
;wankal enneb gíma 

rám za nátu sézötlökiQ 
.wankadav a da t?+eh 

 
,ecnireg záh a napporgeM 

;nemele% a wiröt 
,őtet a djam ,daka% médöF 

.nebdnerros * laf a "or s 
 

őse droz a t%agad árráS 
,tnednim lüleb ,lüvíq 

_ nebtset a tnim _ lüklén telÉ 
.netsI za winű%gem 

 
,eví% záh a ,ecnemeq A 

;arájlotu daram 
,wilmoeb "av widőlet túQ 

.ajnáb mes iknes má 
 

,no!rá% anrab nöj sálúmlE 
;ttel évimmes tlov A 
támladorib a i%evtÁ 

.te%é!e za lügév 
 
 
 

nabávah te%é!e .11711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Az idő őröl, foga rág, 
        s körülvesz a mulandóság 
 
 
 
 
Eltűnőben 
 
 
 
Addig van a házban élet, 
amíg benne laknak; 
Kiköltözés után az már 
hely't ad a vadaknak. 
 
Megroppan a ház gerince, 
törik a szelemen; 
Födém szakad, majd a tető, 
s rogy a fal — sorrendben. 
 
Sárrá dagaszt a zord eső 
kívül, belül mindent, 
Élet nélkül – mint a testben – 
megszűnik az Isten. 
 
A kemence, a ház szíve, 
marad utoljára; 
Kút telődik vagy beomlik, 
ám senki sem bánja. 
 
Elmúlás jön barna szárnyon, 
A volt semmivé lett; 
Átveszi a birodalmát 
végül az enyészet. 
 
 
 
Égeraracsa, 2002. november 14. 



 men arámá% wettőnleFy 
 Yinlálatiq tekésem tehel 
nátloZ surbmA 

 
 
 
 

mortsalq a ttellem ődrE 
 
 
 

mortsalq a nebőzem dlöZ 

.mortsalf "an "e tnim ,na+o 

,sonábélp nabámolpmeT 

.sorálat atazáhur 

,esim a wi%tallahiQ 

.es immes ,sednö' ah"oh 

,nabsuróq wenlekenÉ 

.nabrÚ za wen%ih wika 

,anogro za ló% na"áL 

.angobo' zív sűh ahtnim 

:wené pé% a wizgnahlE 

.wenésim a nav egév 
 
 
 

nabávah getegref .11233334555567 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 tazára"aM 
 
 adráz ,rotsoloq _ mortsalq 
 %apat|bes\ _ mortsalf 
 pap sukilotaq _ sonábélp 
 tsálap _ rálat 

      „Felnőttek számára nem 
        lehet meséket kitalálni” 
              Ambrus Zoltán 
 
 
 
 
Erdő mellett a klastrom 
 
 
 
Zöld mezőben a klastrom 

olyan, mint egy nagy flastrom. 

Templomában plébános, 

ruházata taláros. 

Kihallatszik a mise, 

hogyha csöndes, semmi se. 

Énekelnek kórusban, 

akik hisznek az Úrban. 

Lágyan szól az orgona, 

mintha hűs víz csobogna. 

Elhangzik a szép ének: 

vége van a misének. 
 
 
 
Kispest, 1997. január 23.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Magyarázat 
 
 klastrom – kolostor, zárda 
 flastrom – (seb)tapasz 
 plébános – katolikus pap 
 talár – palást 



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

 
 
 
 

neltőhlef _ sőhleF 
 
 
 

negér wőhlef siQ 
.negé za wan%ú 

_ nekéq _ mettelleM 
.necél "e llá péq 

 
:megév me%ih tzA 
.mekétsef a "of 
,mepéq a sőhleF 

.metréknö'löq ed 
 

: xnepéq e nav iM 
.nebétnem wép téq 

_ neppékke _ wenlÜ 
.nekéke ,nabros 

 
:merégem nebzöQ 

.nepé% pan a tüs 
mepéq neltőhleF 

.ne%érem go"ar 
 
 
 

nabávah sádlá .711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Hiába keresem, sehol sincs rajt′ folt: 
            azúrkék ruhában ragyog az égbolt 
 
 
 
 
Felhős – felhőtlen 
 
 
 
Kis felhők régen 
úsznak az égen. 
Mellettem – kéken – 
kép áll egy lécen. 
 
Azt hiszem végem: 
fogy a festékem. 
Felhős a képem, 
de kölcsönkértem. 
 
Mi van e képen? : 
két pék mentében. 
Ülnek – ekképpen – 
sorban, ekéken. 
 
Közben megérem: 
süt a nap szépen. 
Felhőtlen képem 
ragyog merészen. 
 
 
 
Égeraracsa, 2000. július 5. 



 Yetekef néhet nednim nebtétöSy 
gésse'löb ipén 

 
 
 
 

a!áih !éF 
(%uehort so+úsgnah ,semír) 

 
 
 

,arkáf a %ő za rám lüáR 
.agrás atjar si bmol a "Í 

,e!éf apmál a ,dne' a ráV 
.engé erdner ah ,"ú antáL 

 
:am tú za %iv abráv améN 

.artúq at%it ,erzív a "áV 
_ evsel ebjé za _ me% a sÉ 

.ertset iőn "e :tál e%%eM 
 

,a!rá% ekpel ,a!ko% akraT 
.anráv ahtnim ,si llá ,si "eM 

:evré er!éf ,intál za níQ 
.evét a!ko% a nav artókS 

 
 
 

nabávah ótnobgéj .11233334555567 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     „Sötétben minden tehén fekete” 
             népi bölcsesség 
 
 
 
 
Fény hiánya 
(rímes, hangsúlyos trocheus) 
 
 
 
Ráül már az ősz a fákra, 
Így a lomb is rajta sárga. 
Vár a csend, a lámpa fénye, 
Látna úgy, ha rendre égne. 
 
Néma várba visz az út ma: 
Vágy a vízre, tiszta kútra. 
És a szem –  az éjbe lesve – 
Messze lát: egy női testre. 
 
Tarka szoknya, lepke szárnya, 
Megy is, áll is, mintha várna. 
Kín az látni, fényre érve: 
Skótra van a szoknya téve. 
 
 
 
Kispest, 1997. február 3. 



 %et 'nerbeh tlegrehlöf a wa~ 
 lüklén sálodnoggem timráb 

 
 
 
 

wódalah avlotnoF 
 
 
 

,+avib téq ludzom meN 
;abál trev terekö" 

gödrö ló% abáiH 
.ajáinátil túr 

 
,lerréke% a wanllÁ 

;wá!sur a wenpél men 
ajlá"uba"a ddaH 

.wá!%ur a :wujádzag 
 

,ajtímoráq nárfiC 
;wülev widokasut 
,léköt%ö na"ohráB 

.wü%e za gem nöj men 
 

:torkob a tnim ,ajdi° 
YXgé za wotár noj"ory 

,wenzén ia+aviB 
.gésiné"e téq tnim 

 
 
 

nabávah sádlá .1711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Csak a fölhergelt hebrencs tesz 
          bármit meggondolás nélkül 
 
 
 
 
Fontolva haladók 
 
 
 
Nem mozdul két bivaly, 
gyökeret vert lába; 
Hiába szól ördög 
rút litániája. 
 
Állnak a szekérrel, 
nem lépnek a rusnyák; 
Hadd agyabugyálja 
gazdájuk: a rusznyák. 
 
Cifrán káromítja, 
tusakodik velük; 
Bárhogyan ösztökél, 
nem jön meg az eszük. 
 
Szidja, mint a bokrot: 
„rogyjon rátok az ég!” 
Bivalyai néznek, 
mint két egyéniség. 
 
 
 
Égeraracsa, 2001. július 20. 



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

 
 
 
 

akirak%árF 
 
 
 

,lóbzáh cneliq wenréq tet%iL 

.lótsám gidnim nopan cneliq 

,lóbát%ét a %el akiraQ 

.lohráb wentüs támrof cerep 

,lóbsáko% tá wijúb geteB 

.lót%árf a gem ludaba% "í 
 
 
 

nabávah ótnobgéj .111233334555567 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         „Az orvosok arra valók, hogy 
             az embert latin szavakkal 
             tessékeljék át a másvilágra” 
          Ismeretlen szerző 
 
 
 
 
Frászkarika 
 
 
 
Lisztet kérnek kilenc házból, 

kilenc napon mindig mástól. 

Karika lesz a tésztából, 

perec formát sütnek bárhol. 

Beteg bújik át szokásból, 

így szabadul meg a frásztól. 
 
 
 
Kispest, 1998. február 12. 



 ,arólrat a má=ór jnem eNy 
 Xarólras a "av ólav meN 
 ,tedezeq siq dogávgem aH 
 Yxtere!eq "ál meken tüs iQ 
fe=óJ i+ehadre° 

 
 
 
 

lettih ikemreˇ 
 
 
 

,"em ággáliv were"siq A 
;wideklém%e rokimA 

wankatu za avgávikeN 
.giégév a llá mes geM 

 
,eklel a pé% nózodlumÁ 
;%ékartú "oh ,ttet rotáB 

,sedlöfrémtéh :etpél siq mÁ 
.%érem ?%ih ,ő%é!e men S 

 
,nelteremsi za wéssatáL 

;tamlatah re! tnék!áraP 
,la"na ől!éf őljesa%%iV 

.taraka ógzub lőb+éM 
 

,őséq mesos inludnilE 
délef nöj gési%%em A 

;tlov ima ,tza evtemetlE 
.tsédektéq remsi men sÉ 

 
 
 

nabávah molá .23711 ,tágirotaliF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         „Ne menj rózsám a tarlóra, 
           Nem való vagy a sarlóra! 
           Ha megvágod kis kezedet, 
           Ki süt nekem lágy kenyeret?” 
        Szerdahelyi József 
 
 
 
 
Gyermeki hittel 
 
 
 
A kisgyerek világgá megy, 
Amikor eszmélkedik; 
Nekivágva az utaknak 
Meg sem áll a végéig. 
 
Ámuldozón szép a lelke, 
Bátor tett, hogy útrakész; 
Ám kis lépte: hétmérföldes, 
S nem enyésző, hisz' merész. 
 
Látassék az ismeretlen, 
Parányként nyer hatalmat; 
Visszasejlő fénylő angyal, 
Mélyből buzgó akarat. 
 
Elindulni sosem késő, 
A messziség jön feléd 
Eltemetve azt, ami volt; 
És nem ismer kétkedést. 
 
 
 
Filatorigát, 2015. december 23. 



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

 
 
 

nabmorokkemreˇ 
 
 

,mat%árodud nabrokkereˇ 
.matlá+uruf nopís afzűF 

,matgof tokí' nabkatap A 
.matdoksaiv lakkácóiP 

 
,matlágdala% labbáltízeM 

.matzágirug lakkákiraQ 
,mat%ám aráf nebődre zA 

.matláni' si táksup azdoB 
 

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

.mat%ámtá si nesétíreQ 
 

,mattál t%ánaq tnékneleggeR 
.matráv tádro' a tnéknétsE 

,mattór tsáldap a ttőleléD 
.matjúb tev!öq "e nátuléD 

 
,tetér akrat metzén norá˘ 

.tepégőlpé' ,tsádrohané° 
,nabrásáv a matlov ahéN 

.nabázáh rÚ za panrásaV 
 

,matkar tezüt nebécnemeQ 
.matsom tajah nebzívősE 
,matlábaiq nebmevdeq óJ 

.matlágizuh tákraf wák'aM 
 

,mette toknáf lánmá!a"aN 
.metde% távli% nebsö'lömüˇ 

,matdaráfle "ú erétsE 
.mattodsom ah ,tjáf menedniM 

 
,mattagllahgem tekésem A 

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

 
 

nabávah wele% .233334555567 ,tsepsiQ 

          „Olvasni annyi, mint ablakot nyitni 
            s kinézni rajta a nagyvilágba" 
              Carpelan Bodó 
 
 
 
Gyermekkoromban 
 
 
Gyerekkorban dudorásztam, 
Fűzfa sípon furulyáltam. 
A patakban csíkot fogtam, 
Piócákkal viaskodtam. 
 
Mezítlábbal szaladgáltam, 
Karikákkal gurigáztam. 
Az erdőben fára másztam, 
Bodza puskát is csináltam. 
 
Tavasszal a gólyát lestem, 
Nyáron pedig szénán keltem. 
Gyalog jártam a határban, 
Kerítésen is átmásztam. 
 
Reggelenként kanászt láttam, 
Esténként a csordát vártam. 
Délelőtt a padlást róttam, 
Délután egy könyvet bújtam. 
 
Nyáron néztem tarka rétet, 
Szénahordást, cséplőgépet. 
Néha voltam a vásárban, 
Vasárnap az Úr házában. 
 
Kemencében tüzet raktam, 
Esővízben hajat mostam. 
Jó kedvemben kiabáltam, 
Macskák farkát huzigáltam. 
 
Nagyanyámnál fánkot ettem, 
Gyümölcsösben szilvát szedtem. 
Estére úgy elfáradtam, 
Mindenem fájt, ha mosdottam. 
 
A meséket meghallgattam, 
Vacsoránál elaludtam. 
Így volt, 'mikor gyerek voltam, 
De boldog is voltam ottan! 
 
 
Kispest, 1995. április 26. 



 ,nalatni' ,tláni~ 
 sévet!í' sele' 

 
 
 
 

nabánadjaH 
(evtísénezgem) 

 
 
 

,mattál tóiD 
.mat%ám aráf 

.nabánad _ nabánadjaH 
 

,metde%el djaM 
.matgáv erbe= 

.nabánad _ nabánadjaH 
 

,metnem ebűF 
.mettevőle 

.nabánad _ nabánadjaH 
 

tóid wos A 
.mettegem dnim 

.nabánad _ nabánadjaH 
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          Csinált, csintalan, 
          cseles csínytevés 
 
 
 
 
Hajdanában 
(megzenésítve) 
 
 
 
Diót láttam, 
fára másztam. 
Hajdanában – danában. 
 
Majd leszedtem, 
zsebre vágtam. 
Hajdanában – danában. 
 
Fűbe mentem, 
elővettem. 
Hajdanában – danában. 
 
A sok diót 
mind megettem. 
Hajdanában – danában. 
 
 
 
Kispest, 1998. december 28. 
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            Csinált, csintalan, 
            cseles csínytevés 
 
 
    Hajdanában 
 
 
 
Diót láttam,      Fűbe mentem, 
fára másztam.     elővettem. 
Hajdanában – danában.    Hajdanában – danában. 
 
 
Majd leszedtem,     A sok diót 
zsebrevágtam.     mind megettem. 
Hajdanában – danában.    Hajdanában – danában. 
 
 
 
Kispest, 1998. álom havában 

 2 



 Yneletpéq trem ,me%iHy 
%unáillutreT 

 
 
 
 

X dneq e””iH 
 
 
 

,tdala% rá! ttelef mejeF 
.ttala zív mat%ú rokim? 

,tőlles a metsereq ttO 
.ttőn ar"an etezégi 

dne' tde!re mettölüröQ 
Xdneq e””ih ,gés+ém a sé 

 
nasúb "an notrap a djaM 

.matdokpaq tőgevel a 
,ttel etse gíma ,matráV 

.ttelef wáf tnahus ma"áv s 
,tnehip men meví% ógjaS 

Xdneq e””ih ,ő ttozotrat 
 

,nomognag tlátés dloh A 
.tnov eb!éf setetrésíq s 

,tlekené mőlles izíV 
.tlej ttoda "í lavájgnah 

,tnef netri% a metsereQ 
Xdneq e””ih ,tto%ú'el má 

 
,mattorgu abkobah A 

.nattozpa' metrélotu s 
,tteteven sé ttezénmáR 

Xtetemret ne+i ahos 
, Ydner a ze _ tló% _ weteziFy 
Xdneq e””ih ,ttoda tznéplah s 
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      „Hiszem, mert képtelen” 
        Tertullianus 
 
 
 
 
Higgye kend ! 
 
 
 
Fejem felett nyár szaladt, 
'mikor úsztam víz alatt. 
Ott kerestem a sellőt, 
igézete nagyra nőtt. 
Körülöttem ernyedt csend 
és a mélység, higgye kend! 
 
Majd a parton nagy búsan 
a levegőt kapkodtam. 
Vártam, amíg este lett, 
s vágyam suhant fák felett. 
Sajgó szívem nem pihent, 
tartozott ő, higgye kend! 
 
A hold sétált gangomon, 
s kísértetes fénybe vont. 
Vízi sellőm énekelt, 
hangjával így adott jelt. 
Kerestem a szirten fent, 
ám lecsúszott, higgye kend! 
 
A habokba ugrottam, 
s utolértem csapzottan. 
Rámnézett és nevetett, 
soha ilyen termetet! 
„Fizetek – szólt – ez a rend” , 
s halpénzt adott, higgye kend! 
 
 
 
Égeraracsa, 2001. október 23. 



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

 
 
 
 

x má!a ,léttel ávoH 
 
 
 

,zém a llá nolat%A 
,ré!eq ,aet ,%ábloq 

,zén wa' ,zén wa' má!A 
.réhefóh acra za 

 
,sájot a ,tjas a ssirF 

,jav a ttellem rávkel 
,sám sigém "ohalaV 

.+avat tnim ,na+o men 
 

lügév ebé%é' A 
,táet a mötlötiq 

lüklén gnah meléseM 
.táedi mosros a 

 
,tere!eq a mogáV 
,tajav a menekár 

tedere za sözöQ 
.taludzom a menneb s 

 
,telé za luti'lE 

,lat%a za rám serü 
,delé meklel tröt eD 

.la%%agiv nav elet 
 

,gé men ,zűt a davmaH 
,mánatjú! tecrep a 

,gém en :motatzótraT 
Xmá!a ,melev jdaram 

 
,nálaf mábo% winűT 
:si né wodairlef 

,nálat ze tlov molÁ 
xsigém tnétrötgem "av 
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          Az álmokat, amelyeket sok-sok ember kerget, 
          utolérni – bármily′ gyors vagy – semmiképp′ sem lehet 
 
 
 
 
Hová lettél, anyám ? 
 
 
 
Asztalon áll a méz, 
kolbász, tea, kenyér, 
Anyám csak néz, csak néz, 
az arca hófehér. 
 
Friss a sajt, a tojás, 
lekvár mellett a vaj, 
Valahogy mégis más, 
nem olyan, mint tavaly. 
 
A csészébe végül 
kitöltöm a teát, 
Mesélem hang nélkül 
a sorsom ideát. 
 
Vágom a kenyeret, 
rákenem a vajat, 
Közös az eredet 
s bennem a mozdulat. 
 
Elcsitul az élet, 
üres már az asztal, 
De tört lelkem éled, 
tele van vigasszal. 
 
Hamvad a tűz, nem ég, 
a percet nyújtanám, 
Tartóztatom: ne még, 
maradj velem, anyám! 
 
Tűnik szobám falán, 
felriadok én is: 
Álom volt ez talán, 
vagy megtörtént mégis? 
 
 
 
Égeraracsa, 1996. szeptember 6. 



 ,gelem "an iráunaJy 
 Ytehel asápa' netsI 
aluger it%arap 

 
 
 
 

esédőnűt lével ttolluH 
 
 
 

,néjetet capuq "e wolupal natdavreH 
.trodosel lóráf +em? ,tlov lé% i%ő so!úg 

,!émer i%avat a né matlov tnékléveL 
.trotob a ,trobíb a ,megne ttopaklef ed 

 
,abmolah séksövűh nesedne' wankar tsoM 

.goladna ak'am tőr "e wa' wnüttölüröq 
,abmog a wnutjar őn nálat "av ,wansáeB 
.wotalli ótagzi wnülőleb wandará s 

 
,wnutahtokla tobmod ,wnü%el nakos ah eD 

.tmeret tetelé jú wnünneb sádahroq a 
,wnunatrat djam lleq men lótsálut%up rokkA 

.tnelej sé tatlúm a ttü"e wüzző"el sé 
 

,moráviq _ mődi nav ,wnuláv é””eh teheL 
.wátiv a le wéstnöd ,ővöj a zoh timráb 

,morráv siq geltese ,bmötalki% so!ágaM 
.gáliv a djam leme lülef nomagamnö 

 
Xwnülőt aglod ój a rám le ettiv men "oH 

. ?láv arólav weléf sé rötö" meletjes %%or 
:wnüdőrtö" si tréim ,nát%it wa' motál tsoM 

.llá% ebtsüf momlá "í ,wognál a watpa'lef 
 
 
 

nabávah getegref .11233334555567 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          „Januári nagy meleg, 
           Isten csapása lehet” 
               paraszti regula 
 
 
 
 
Hullott levél tűnődése 
 
 
 
Hervadtan lapulok egy kupac tetején, 
gúnyos őszi szél volt, 'mely fáról lesodort. 
Levélként voltam én a tavaszi remény, 
de felkapott engem, a bíbort, a botort. 
 
Most raknak csendesen hűvöskés halomba, 
körülöttünk csak egy rőt macska andalog. 
Beásnak, vagy talán nő rajtunk a gomba, 
s áradnak belőlünk izgató illatok. 
 
De ha sokan leszünk, dombot alkothatunk, 
a korhadás bennünk új életet teremt. 
Akkor pusztulástól nem kell majd tartanunk, 
és legyőzzük együtt a múltat és jelent. 
 
Lehet heggyé válunk, van időm – kivárom, 
bármit hoz a jövő, döntsék el a viták. 
Magányos sziklatömb, esetleg kis várrom, 
önmagamon felül emel majd a világ. 
 
Hogy nem vitte el már a jó dolga tőlünk! 
rossz sejtelem gyötör és félek valóra vál' . 
Most látom csak tisztán, miért is gyötrődünk: 
felcsaptak a lángok, így álmom füstbe száll. 
 
 
 
Kispest, 1997. január 6. 



 ,nájápirap serev !o'áraq a ttöjgeMy 
 .nájá% ttozáramzúz júf tele% őlel"aF 
 ,ttetelü% nopan e ,ótlávgem a ,suzéJ 
 :wetken táh monávíq levéven tne% trézA 
 ,őlüsakaq név a nöjgö! ttala %ábloQ 
 ,őlő% ,%álakazúb nejmeret leggésőB 
 ,noravdu za %úh-zít ú!rob úkrafsotjoB 
 Xnoj"of en le ahos !áráb ,ónit ,óki~ 
 ,tekeze monávíq lőbmeví%ój at%iT 
 YXtekepennü godlob netsiój a nojdA 
őtnö%öq i!o'áraq 

 
 
 
 

rok!o'áraQ 
 
 
 

,dlöz a da!!u% ,neppör galli~ 

.tlö tábusóh ,gerep me%"nöˇ 

,lo%áj ,dedsiq ,mallad tró%té° 

.lo'ádkub nasógnirak'aQ 

:dah ólátnáq ,'álaq sokáM 

YXtaknu+áriq a wujdámIy 

,teret nebröq zátna" ő!eF 

.tetere% a tláv ássotnof S 
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 „Megjött a karácsony veres paripáján, 
   Fagylelő szelet fúj zúzmarázott száján. 
   Jézus, a megváltó, e napon született, 
   Azért szent nevével kívánom hát nektek: 
   Kolbász alatt nyögjön a vén kakasülő, 
   Bőséggel teremjen búzakalász, szőlő, 
   Bojtosfarkú bornyú tíz-húsz az udvaron, 
   Csikó, tinó, bárány soha el ne fogyjon! 
   Tiszta jószívemből kívánom ezeket, 
   Adjon a jóisten boldog ünnepeket!” 
     karácsonyi köszöntő 
 
 
 
 
Karácsonykor 
 
 
 
Csillag röppen, szunnyad a zöld, 

Gyöngyszem pereg, hósubát ölt. 

Szétszórt dallam, kisded, jászol, 

Kacskaringósan bukdácsol. 

Mákos kalács, kántáló had: 

„Imádjuk a királyunkat!” 

Fenyő gyantáz körben teret, 

S fontossá vált a szeretet. 
 
 
 
Kispest, 2001. december 24. 



 a arásávíhiq wa"rát A 
 gásttozokaró% a %aláv 

 
 
 
 

ővkele're%!éQ 
 
 
 

:labbál bboj ed ,lekiq lób"Á 

.lavám a nav ajáklálat 

,ttellem a"á za a'upaP 

.teleq nav tto :zén errema 

,nav jab rokka ,ludzomle aH 

.nabmazuhráp llá men "ú trem 

ajla sevöq abo%ődrüF 

.avkarel nav tnékalbátkkas 

,neréhef a wa' ő ráj meN 

.nelté'nere% etekef a 

,ajnofelet a gne' ah sÉ 

.ajdnom trosmá% a nabágam 

,gi%úh-gizít "ú tuj si lE 

.wizóllah sé i%evlef gím? 

:ttetév timráb lénileggeR 

.teké% a ő ajtagrofgem 

,entehet ah ,lohráb te+I 

.e'nere% a le án"ah men 

,avku' sákal ,avrázle záG 

.arjú ,arjú "ema%%iv ed 

,te'niliq a izrőnellE 

xte'nilib e ár atkar iq 

,eklel-etset a nabó+kéB 

xestíges "oh ,gem itré iq 
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           A tárgyak kihívására a 
           válasz a szórakozottság 
 
 
 
 
Kényszercselekvő 
 
 
 
Ágyból kikel, de jobb lábbal: 

találkája van a mával. 

Papucsa az ágya mellett, 

amerre néz: ott van kelet. 

Ha elmozdul, akkor baj van, 

mert úgy nem áll párhuzamban. 

Fürdőszoba köves alja 

sakktáblaként van lerakva. 

Nem jár ő csak a fehéren, 

a fekete szerencsétlen. 

És ha cseng a telefonja, 

magában a számsort mondja. 

El is jut úgy tízig-húszig, 

'míg felveszi és hallózik. 

Reggelinél bármit vétett: 

megforgatja ő a széket. 

Ilyet bárhol, ha tehetne, 

nem hagyná el a szerencse. 

Gáz elzárva, lakás csukva, 

de visszamegy újra, újra. 

Ellenőrzi a kilincset, 

ki rakta rá e bilincset? 

Béklyóban a teste-lelke, 

ki érti meg, hogy segítse? 
 
 
 
Égeraracsa, 1998. október 19. 



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

 
 
 
 

lénkérek!ámroQ 
 
 
 

,tőtet a meréle "ohA 
:ttőle i'okpég a motáL 

,wáf a nabros pé% wanlogguG 
.bbála lekkeretémoliQ 

 
,avnahorel lavi'oq A 

,avnahusle wüttellem djaM 
,llálef dnim-dnim avdokzótjú˘ 

.llá% ebgé za wujáráp sÉ 
 

,nódok%apaq ,nö"löv a tÁ 
.nobmod a ,tnef wezéna%%iV 
_ talvát a ze _ motál arjÚ 

.takáf a _ dnim _ inloggugeL 
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           Utazásnál az embereket csak 
           az utak iránya köti egymáshoz 
 
 
 
 
Kormánykeréknél 
 
 
 
Ahogy elérem a tetőt, 
Látom a gépkocsi előtt: 
Guggolnak szép sorban a fák, 
Kilométerekkel alább. 
 
A kocsival lerohanva, 
Majd mellettük elsuhanva, 
Nyújtózkodva mind-mind feláll, 
És párájuk az égbe száll. 
 
Át a völgyön, kapaszkodón, 
Visszanézek fent, a dombon. 
Újra látom – ez a távlat – 
Leguggolni – mind – a fákat. 
 
 
 
Égeraracsa, 1995. október 20. 



te%étlöq tleq ertelé enez A 
 
 
 

worosattoQ 
 
 
 

nárognoz siq ,űre%pézöQ 
,tezüf"ejgnah ttötökeb ráP 

:nátu metü wizgnah metÜ 
.tezüt tne% tjú" te%évűm A 

 
lekkení%gnah ódokmoniF 

,tlúm a ttala wajju egrüF 
,leq ertelé géspé% tloh A 
.tluva men "oh ,inzeré sÉ 

 
"áv a tsom %el lanofrézeV 
;gokozlef ah ,lunalatgu˘ 

,"ál "av !émeq +em? ,sétnelliB 
.worot luro% ,me% a lugáT 

 
,naúromo% gnah a gno+oB 

;goro%náv ?ppé ,nassal ,nózníQ 
:narrus evléf ,nöj teleleF 

.worosattoq ttot%amátleF 
 

ne!ekéröt ,nasogáliV 
,teret tá ő% mallad a%uQ 
neke"ejgnah avdok%apaQ 
.ttezekrégem +édevne% A 

 
,lú! éleflef ,wilta!aheL 
;sagam sé +ém a widódlO 
,lluh e'nilib ődi sé réT 
.sas a ráka ,lad a la!rá° 

 
,akrub welél a wilmáheL 

;nabboj er"e ,wizgnah "ohA 
avluklahle rét si a%%iV 

.nabboliq djam ,!éf sé eneZ 
 

,nebgéssedne' tne% a nebbE 
;lukalatá welél a loH? 

,nebgél a gém lüdzer gév A 
.lluhel lügév * !öggüf a sÉ 
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     A zene életre kelt költészet 
 
 
 
Kottasorok 
 
 
 
Középszerű, kis zongorán 
Pár bekötött hangjegyfüzet, 
Ütem hangzik ütem után: 
A művészet gyújt szent tüzet. 
 
Finomkodó hangszínekkel 
Fürge ujjak alatt a múlt, 
A holt szépség életre kel, 
És érezni, hogy nem avult. 
 
Vezérfonal lesz most a vágy 
Nyugtalanul, ha felzokog; 
Billentés, 'mely kemény vagy lágy, 
Tágul a szem, szorul torok. 
 
Bolyong a hang szomorúan, 
Kínzón, lassan, épp' vánszorog; 
Felelet jön, félve surran: 
Feltámasztott kottasorok. 
 
Világosan, törékenyen 
Kusza dallam sző át teret, 
Kapaszkodva hangjegyeken 
A szenvedély megérkezett. 
 
Lehanyatlik, felfelé nyúl, 
Oldódik a mély és magas; 
Tér és idő bilincse hull, 
Szárnyal a dal, akár a sas. 
 
Lehámlik a lélek burka, 
Ahogy hangzik, egyre jobban; 
Vissza is tér elhalkulva 
Zene és fény, majd kilobban. 
 
Ebben a szent csendességben, 
'Hol a lélek átalakul; 
A vég rezdül még a légben, 
És a függöny — végül lehull. 
 
 
 
Égeraracsa, 1998. április 9. 



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

 
 
 
 

esézötlöq "ebkéq őtlöQ 
 
 
 

,widökzötlöq men "ebkéq A 
.timmes lavágam %iv men ne%ih 

,llá%le neűre%"e le%%Ő 
.tíret men rám dlöf so"af a trem 

 
,lunov arkaját bbegeleM 

.gi%avat djam lelettá loha 
,ainlocruh tim 'nin leviM 

.wizötlöq agamnö wa' tréza 
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   Aki tud szárnyakon menekül 
   a hideg és éhezés elől 
 
 
 
 
Költő kékbegy költözése 
 
 
 
A kékbegy nem költözködik, 
hiszen nem visz magával semmit. 
Ősszel egyszerűen elszáll, 
mert a fagyos föld már nem terít. 
 
Melegebb tájakra vonul, 
ahol áttelel majd tavaszig. 
Mivel nincs mit hurcolnia, 
azért csak önmaga költözik. 
 
 
 
Égeraracsa, 2003. augusztus 14. 



degét le"if révtseT "aN A 
 
 
 
 

wódoklá/uQ 
 
 
 

rebme za lé nebtih aglaB 
:gelőtelli tájá/uq a 

inlisip el i%iv Ł i%iH 
.gelőf etse s nebléd ,legger 

 
,ze sédevét ,nav "í men ,soN 

.sédevét "an luttozoktá 
,víh wi+ema ,za a/uq A 

.sédeklémle :atés a sé 
 

,wnélef tegü nebzöq atéS 
intevöq +em? ,zűb aga% a 

,so!ozib ze ,ódnaljah meN 
.izőlegem bbákni tréza 

 
laváfop ttetíkerekiQ 

,gidlöf a evle! a gól 
,ódaráté% asátagU 

.wi+of ebdere!et alá! s 
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   A Nagy Testvér figyel téged 
 
 
 
 
Kutyálkodók 
 
 
 
Balga hitben él az ember 
a kutyáját illetőleg: 
Hiszi → viszi le pisilni 
reggel, délben s este főleg. 
 
Nos, nem így van, tévedés ez, 
átkozottul nagy tévedés. 
A kutya az, amelyik hív, 
és a séta: elmélkedés. 
 
Séta közben üget felénk, 
a szaga bűz, 'mely követni 
Nem hajlandó, ez bizonyos, 
azért inkább megelőzi. 
 
Kikerekített pofával 
lóg a nyelve a földig, 
Ugatása szétáradó, 
s nyála tenyeredbe folyik. 
 
 
 
Égeraracsa, 2006. szeptember 15. 



 weniq "oh ,esédréq taklA 
 sólmakis sé se!éq a im 

 
 
 
 

x dattáL 
 
 
 

,taglátés nózroq a tárab ój téQ 
.tamlagrof a wizén netteq a dniM 

,tá netsettú za wennem na"ohA 
:tákisám a wüki"e ikölgeM 

 
Xmajllah ddah _ élef ludrof _ xdattáL _ 

;nai'návíq wisám a idréq _ xtiM _ 
,lóbjú gem izedréq _ xtőn ój a tzA _ 

xloh _ :idréka%%iv wisám a eriM? 
 

,ttezedrékgem a lo%aláv _ tnemlE _ 
.tehet men tsám ,wisám a wi%gu!geM 
:wikölgem tnigem avlúm ődi siQ 

.wi"e za lóbjú izedréq _ xdattáL _ 
 

,tzeme gem izedréq s ,a%%iv ló% _ xtiM _ 
xtseregnehtah a tza ,ti'oq a tzA _ 

,nebbe%őb er"e zama idréq _ xloH _ 
.tnemle _ :"oh ,tza ilzöq ajtárab A 

 
:ajdagofgem erre tlü%őblef A 

.attál "oh ,ajdnom tza bbelezökgeL 
_ tnire% sáko% _ arjú avtatrávsiQ 
:tnigem rám táladlo za wikölgeM 

 
,asrát a témsi lef itev _ xdattáL _ 

.nabágam go+osom s ,lelef _ XmattáL _ 
:erimmes "em men la%%aláv a mÁ 

xeleb létpél tréim ,gem ddnom rokkA _ 
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       Alkat kérdése, hogy kinek 
       mi a kényes és sikamlós 
 
 
 
 
Láttad ? 
 
 
 
Két jó barát a korzón sétálgat, 
Mind a ketten nézik a forgalmat. 
Ahogyan mennek az úttesten át, 
Meglöki egyikük a másikát: 
 
– Láttad? – fordul felé – hadd halljam! 
– Mit? – kérdi a másik kíváncsian; 
– Azt a jó nőt? – kérdezi meg újból, 
'Mire a másik visszakérdi: – hol? 
 
– Elment – válaszol a megkérdezett, 
Megnyugszik a másik, mást nem tehet. 
Kis idő múlva megint meglökik: 
– Láttad? – kérdezi újból az egyik. 
 
– Mit? – szól vissza, s kérdezi meg emezt, 
– Azt a kocsit, azt a hathengerest? 
– Hol? – kérdi amaz egyre bőszebben, 
A barátja közli azt, hogy: – elment. 
 
A felbőszült erre megfogadja: 
Legközelebb azt mondja, hogy látta. 
Kisvártatva újra – szokás szerint – 
Meglökik az oldalát már megint: 
 
– Láttad? – veti fel ismét a társa, 
– Láttam! – felel, s mosolyog magában. 
Ám a válasszal nem megy semmire: 
– Akkor mondd meg, miért léptél bele? 
 
 
 
Kispest, 2000. november 20. 



 YXebmezeq teletöq "e si mekeNy 
ifőteP 

 
 
 
 

telümér so!ágaM 
(nab+ámohléf iadallab) 

 
 
 

ttedezehen már ejere géstétös A 
,welé lüde"e loh? ,nabguz so!ágam a 

tetezereaf a mezén nab+ámoh A 
.tegévlétöq ógól lőrteze!!em a sé 

 
,tte%evle motaduT .gásamén sé nav dne~ 

;walaf a wile!le temesézré nednim 
tte+eh ia!ara ólúm wekélme zA 

.wanatjús amlazrob !ágam sé telümér 
 

;armolagri idlöf t!égi wotahtrat meN 
:motaláglo% a za nebtez+eh a nebbe s 
,avnofár temezeq ,tnéknődi so!oziB 

.montagozúhgem-gem lleq tégév létöq a 
 

_ lekedré si men ed _ ,me%et tréim ,modut meN 
xttotuj meken tréim aknum ót%aráf e s 

:levőre moríb gím? ,tamoglod a mezgév eD 
.ttollá%gem ika tnim ,nebtétös a mozúh 

 
xwenlétöq a egév tnef nav nálatlá"E 

X wantú za wnujludni ,dopalaq a lef ddety 
Xwenlétí ertelé ah ,tza modutgem djaM 

Y .wanzognarah tréza ,nav %év lohalav trem _ 
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     „Nekem is egy kötelet kezembe!” 
       Petőfi 
 
 
 
 
Magányos rémület 
(balladai félhomályban) 
 
 
 
A sötétség ereje rám nehezedett 
a magányos zugban, 'hol egyedül élek, 
A homályban nézem a faerezetet 
és a mennyezetről lógó kötélvéget. 
 
Csend van és némaság. Tudatom elveszett, 
minden érzésemet elnyelik a falak; 
Az emlékek múló aranyai helyett 
rémület és magány borzalma sújtanak. 
 
Nem tarthatok igényt földi irgalomra; 
s ebben a helyzetben az a szolgálatom: 
Bizonyos időnként, kezemet ráfonva, 
a kötél végét kell meg-meghúzogatnom. 
 
Nem tudom, miért teszem, – de nem is érdekel – 
s e fárasztó munka miért nekem jutott? 
De végzem a dolgomat, 'míg bírom erővel: 
húzom a sötétben, mint aki megszállott. 
 
Egyáltalán van fent vége a kötélnek? 
„tedd fel a kalapod, induljunk az útnak ! 
Majd megtudom azt, ha életre ítélnek! 
 – mert valahol vész van, azért harangoznak. ” 
 
 
 
Kispest, 1998. december 11. 



 Ytekö'lökre za ajtít%it evteveNy 
jötná° 

 
 
 
 

lanjah soromáM 
 
 
 

wórívát gecléd nablanjaH 
,wennezü rám ttelef wőtet tnovebréheF 

ttellem zűt a wáfoq név óloggug tnim sÉ 
.wókizáh wenzén avlupaL 

 
am'oq trázeb gérmen a wa~ 

,a+ápal tremsi lój ga"a go%u% ttőlE 
,a+áp a nav lüröq pol%o őtedrih A 

.am sopat "ú bál téq ne+eM? 
 

xtahraka tim "oh ,ajdut iQ 
rájebröq evgellib ,tagopat topol%O 

:tláiklef lügév ,asonodjalut bál A 
YXwatzalafeb "oh ,wi%tál "Úy 
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     „Nevetve tisztítja az erkölcsöket” 
              Santeuil 
 
 
 
 
Mámoros hajnal 
 
 
 
Hajnalban délceg távírók 
Fehérbevont tetők felett már üzennek, 
És mint guggoló vén kofák a tűz mellett 
Lapulva néznek házikók. 
 
Csak a nemrég bezárt kocsma 
Előtt szuszog agyag jól ismert lapálya, 
A hirdető oszlop körül van a pálya, 
'Melyen két láb úgy tapos ma. 
 
Ki tudja, hogy mit akarhat? 
Oszlopot tapogat, billegve körbejár 
A láb tulajdonosa, végül felkiált: 
„Úgy látszik, hogy befalaztak!” 
 
 
 
Égeraracsa, 1996. augusztus 14. 



 atodkena za amoda zA 
 ejőlelefgem ra"am 

 
 
 
 

ttetehnétrötgeM 
(nájpala !ámo"ahjá%) 

 
 
 

,!ége% "e lohalav tlÉ 
.!égel sazáh ,atub éssiQ 

,abgálivjÚ za wetnemiQ 
.a!ál a gem ttetelü% ttO 

 
lannoza ő tríhmörö zA 

.laváj!a za etlözöQ 
:nebélevel a atrígeM 

,egéselef tleklef ramaH 
 

.tdapale si ejet trézE 
,tza atlalláv őn regén "E 

,tekere" a ajtatpo% "oH 
.ttel etekef nátuza "Í 

 
,nebélevel s ,trí si aj!A 
:etlésemle ,"í tráj si Ő 
,tdapale si mejet né zAy 

Y .ttala pan a ne+i naV 
 

,etekef "e :wnünehet tloVy 
er"e datti téjet wannA 

,avlaf etni% ,giákos óJ 
Y .ahram ne+i léttel trézA 
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            Az adoma az anekdota 
            magyar megfelelője 
 
 
 
 
Megtörténhetett 
(szájhagyomány alapján) 
 
 
 
Élt valahol egy szegény,    
Kissé buta, házas legény.    
Kimentek az Újvilágba,    
Ott született meg a lánya.    
 
Az örömhírt ő azonnal    
Közölte az anyjával.     
Megírta a levelében:               
Hamar felkelt felesége,    
 
Ezért teje is elapadt. 
Egy néger nő vállalta azt, 
Hogy szoptatja a gyereket, 
Így azután fekete lett. 
 
Anyja is írt, s levelében, 
Ő is járt így, elmesélte: 
„Az én tejem is elapadt, 
Van ilyen a nap alatt. ” 
 
„Volt tehenünk: egy fekete, 
Annak tejét ittad egyre 
Jó sokáig, szinte falva, 
Azért lettél ilyen marha. ” 
 
 
 
Kispest, 2002. január 10. 



 ,tza wizmele mesahos wőn A 
 gem tnétröt men ima 

 
 
 
 

moladogga őző”geM 
 
 
 

,abulaf a eb tllá% gásanotaq teméN 
.arlút nátjaL a ,bbávot tlunov levődI 

óláglo% "e rokim? ,watráj eri%%em ráM 
.lórátopallá za tló% waná!o%%a zA 

 
,nav ze _ Ylóbátlovójy wentemén wi"e zA 
.nabtopallá ttodlá :ő tdaram "ú !oziB 

,atdi% mes gem t!ál a erre gás!o%%a zA 
.atroka" _ ráj dah loh' _ imse+i wisegeM 

 
,abba tdaram men wa' sárís sevreseq A 

.atlat%agiv er"e t!ál a őn a gideP 
Xmeklel ,rám jluti'le _ :tló%ár sigém lügéV 

.melevenlöf né djam _ le ddih _ tekere" A 
 

neűre%"e atdnom _ né worís tréza meN _ 
,megne tíromo% za _ !ál ttesegem A 

, _ tlúm atjar men ze s _ nöj argáliv a aH 
.lura"am djam dut men ,iknes gem itré meN 
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     A nők sohasem elemzik azt, 
     ami nem történt meg 
 
 
 
 
Meggyőző aggodalom 
 
 
 
Német katonaság szállt be a faluba, 
Idővel vonult tovább, a Lajtán túlra. 
Már messzire jártak, 'mikor egy szolgáló 
Az asszonyának szólt az állapotáról. 
 
Az egyik németnek „jóvoltából” – ez van, 
Bizony úgy maradt ő: áldott állapotban. 
Az asszonyság erre a lányt meg sem szidta, 
Megesik ilyesmi – 'hol had jár – gyakorta. 
 
A keserves sírás csak nem maradt abba, 
Pedig a nő a lányt egyre vigasztalta. 
Végül mégis rászólt: – elcsitulj már, lelkem! 
A gyereket – hidd el – majd én fölnevelem. 
 
– Nem azért sírok én – mondta egyszerűen 
A megesett lány – az szomorít engem, 
Ha a világra jön – s ez nem rajta múlt – , 
Nem érti meg senki, nem tud majd magyarul. 
 
 
 
Kispest, 2015. május 23. 



 tlov semedré tima ,teremsi bbötgel Ay 
 Yttetelü% lóbkétáj ,inremsigem 
se"irF itniraQ 

 
 
 
 

x bbőle tlov wi+eM 
 
 
 

nödlöF a etre% ttünedniM 
.meretgem tenétröt ráp óJ 
,nötgör te"e welésemlE 

Xmelev strat "oh ,welréq arrA 
 

tegrékdlöf a nabrokó zA 
,nákluv wos-wos etröt ,etrűˇ 

tegéssedne' rokpézöq A 
.nátu wa%ődi ze ttozoH 

 
aka%roq e wőllüh "an A 

,tlov gáliv pé% ,sotazotláV 
a wa' nelle sádoropa° 

.tló% sájot újéhnemagreP 
 

ttellem wokí"őlüper A 
,rádam ősle za tnelejgeM 

,ttetehlüper avzálrotiV 
.rám lakkallot ,tte+eh +ekkiP 

 
névdese%em jéhsájot A 

;sádo' si am esétlökiQ 
:né mes giám modut men eD 

xsájot a "av ,bbőle tlov wú˛ 
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        „A legtöbb ismeret, amit érdemes volt 
          megismerni, játékból született” 
           Karinthy Frigyes 
 
 
 
 
Melyik volt előbb ? 
 
 
 
Mindenütt szerte a Földön 
Jó pár történet megterem. 
Elmesélek egyet rögtön, 
Arra kérlek, hogy tarts velem! 
 
Az ókorban a földkérget 
Gyűrte, törte sok-sok vulkán, 
A középkor csendességet 
Hozott ez időszak után. 
 
A nagy hüllők e korszaka 
Változatos, szép világ volt, 
Szaporodás ellen csak a 
Pergamenhéjú tojás szólt. 
 
A repülőgyíkok mellett 
Megjelent az első madár, 
Vitorlázva repülhetett, 
Pikkely helyett, tollakkal már. 
 
A tojáshéj meszesedvén 
Kiköltése ma is csodás; 
De nem tudom máig sem én: 
Tyúk volt előbb, vagy a tojás? 
 
 
 
Kispest, 1998. december 7. 



 lüvíq nogásgodlob sé nemlere% A 
 tekőn a ajtahtíkalatá si gásúih a 

 
 
 
 

x mökeN 
 
 
 

,nesebes tanov a "eM 

.negedi téq lü enneb 

,tágam rám ajnu ifréF 

.tál mes"ú iq lőtdöq a 

:tőn a táh ajtíló%geM 

YXdöq enef a "an ne+imy 

nötgör őn a si ludroF 

Yxmökeny :"oh ,idrékgem sé 
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    A szerelmen és boldogságon kívül 
    a hiúság is átalakíthatja a nőket 
 
 
 
 
Neköm ? 
 
 
 
Megy a vonat sebesen, 

benne ül két idegen. 

Férfi unja már magát, 

a ködtől ki úgysem lát. 

Megszólítja hát a nőt: 

„milyen nagy a fene köd!” 

Fordul is a nő rögtön 

és megkérdi, hogy: „neköm?” 
 
 
 
Suhl, 1997. november 30. 



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

 
 
 
 

mettegövön ,mettőn ,mettőN 
 
 
 

,ttetni mélef moroksiq A 
.wettiv neblö gém rokimA 

,watvó lőtlé% ,már watzá"iV 
.watlosovro ,matlov geteB 

 
,mettegövön ,mettőn ,mettőN 
.nebke%éf siq ,gelem ,ahuP 

,má pan a za ttöjle lügéV 
:má!a atdnom tza rokimA 

 
,le wa' dlodnog ,"av úif "aNy 

YXlese men le rám ,melémer S 
,ettet erdlöf mabál lazzA 

...ebtelé za matludni "Í 
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          Lépten-nyomon alakult: 
          felbukkant a rég, a múlt 
 
 
 
 
Nőttem, nőttem, növögettem 
 
 
 
A kiskorom felém intett, 
Amikor még ölben vittek. 
Vigyáztak rám, széltől óvtak, 
Beteg voltam, orvosoltak. 
 
Nőttem, nőttem, növögettem, 
Puha, meleg, kis fészekben. 
Végül eljött az a nap ám, 
Amikor azt mondta anyám: 
 
„Nagy fiú vagy, gondold csak el, 
S remélem, már el nem esel!” 
Azzal lábam földre tette, 
Így indultam az életbe... 
 
 
 
Kispest, 1998. február 6. 



 ;lé%eb lőrnelej ,tdeker nabtlúm a ikA 
 nelej a tlúm wanna ,lé nebővöj a ika 

 
 
 
 

wolara˘ 
 
 
 

wosubmaj _ 1 
 

,rám artrap a we"eM 
,mocartam a meleV 

:tráv avráv a ttöjlE 
.molanjah a séseM 

 
 

,tlláeb wéq a novaT 
,moti=áp a mádiV 

,tllá% ermezeq rágoB 
.modokpa' evze"eL 

 
 

,ját a tláv ergeleM 
,motalrát a we"eH 
jáf ení% anrab A 
.nomatáh a ,nopaN 

 
 
 

wosuehort _ 11 
 

aráp a llá% erzíV 
,ergelem "an irá˘ 
aláh a llá% ergÉ 
.ertelekpan e%%eM 

 
 

,ajdámi dámon ráB 
,erődi tüs ah ,paN 

:ajtál tza wa' ergéV 
.erőb a ttel anraB 

 
 

a dalahtá a"naH 
,erétse nocartaM 

am nálat wanazjaR 
.errév a wogo!ú° 

 
 

          Aki a múltban rekedt, jelenről beszél; 
          aki a jövőben él, annak múlt a jelen 
 
 
 
 
Nyaralok 
 
 
 
1 – jambusok 
 
Megyek a partra már, 
Velem a matracom, 
Eljött a várva várt: 
Mesés a hajnalom. 
 
 
Tavon a kék beállt, 
Vidám a pázsitom, 
Bogár kezemre szállt, 
Legyezve csapkodom.  
 
 
Melegre vált a táj, 
Hegyek a tárlatom, 
A barna színe fáj 
Napon, a hátamon. 
 
 
 
2 – trocheusok 
 
Vízre száll a pára 
Nyári nagy melegre, 
Égre száll a hála 
Messze napkeletre. 
 
 
Bár nomád imádja, 
Nap, ha süt időre, 
Végre csak azt látja: 
Barna lett a bőre. 
 
 
Hangya áthalad a 
Matracon estére, 
Rajzanak talán ma 
Szúnyogok a vérre. 
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wosut%epana _ 111 
 

delevel mosavlO 
,nojalat sevüf A 
temegne tíkavlE 

.notalaB ógacaQ 
 
 

waragob órpa zA 
,nórakat ráj adaH 

,wa' er"e ,pí' er"E 
.morakav rokimA 

 
 

,táado !o'adaB 
,!okaB a tál edI 

bbákni evdereveH 
.nopan a wölüseL 

 
 
 

wosulitkad _ 1111 
 

:ezüf !o'adaB pé° 
,ahurbmol ilováT 
,eziv notalaB wéQ 

.agubdán nielé° 
 
 

evlü noladlolúT 
,adah wótagotáL 

er"e nopan irá˘ 
.ajaz wédiv a llá° 

 
 

,ürüb dlöz a e%%eM 
.eger gnireq alóR 

:ürü lárgu erdneR 
.e"el loka ipí~ 
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3 – anapesztusok 
 
Olvasom leveled 
A füves talajon, 
Elvakít engemet 
Kacagó Balaton. 
 
 
Az apró bogarak 
Hada jár takarón, 
Egyre csíp, egyre csak, 
Amikor vakarom. 
 
 
Badacsony odaát, 
Ide lát a Bakony, 
Heveredve inkább 
Lesülök a napon. 
 
 
 
4 – daktilusok 
 
Szép Badacsony füze: 
Távoli lombruha, 
Kék Balaton vize, 
Szélein nádbuga. 
 
 
Túloldalon ülve 
Látogatók hada, 
Nyári napon egyre 
Száll a vidék zaja. 
 
 
Messze a zöld bürü, 
Róla kering rege. 
Rendre ugrál ürü: 
Csípi akol legye. 
 
 
 
Kispest, 1996. március 24. 
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 ,eré"ejvén dotahríár ,erévökrís detehséveB 
 Yegév sirám wanna rokka ,tlüsőngem ah ,újfi za "oH 
ladűm igér 

 
 
 

wanára za mörÖ 
 
 
 

,wendőzgév tto we!éger A 
.gássazáh a widődzeq loh? 

motahdut men ahos trézE 
.wájtat+of si na”oh lügév 

 
xwizektevöq im anátU 

.iknes ahos tza atdnom men 
gém armomá% nátuza "Í 

.idef wotit tsátat+of a 
 

,abtlúm tnűtel wotahtál meN 
.melerüt "oh ,motagotjah 

wa' wenmev!öq ódnasavlO 
.metehremsi tájótírob 

 
,tza ajdut iq ,zamlatrat tiM 

xővöj a zoh tim armomá% 
elej ősle géstdeji zA 

.őn wa' er"e ze sé ttöjle 
 

,mat!uh mes el tememe% A 
.inne sepéq wo"av si men 

,widózokof megéstlü%eF 
xiq ajríb iq s ,giddem nojav 

 
tnim ,wegemer nebmetset A 
.allivgnah a nebzéq %énez 
,metjelefle tsátratre% A 

.arama% máláB tnim ,wollá s 
 

,wangúb-wangúz wognarah A 
.ó%anogro za lüdne'lef 

,si temeven metjeleflE 
.ótja za loh ,motál mes tza 

 
,pén%án a rám tte%ev ebdöQ 

xmennem tsom lleq errem nojav 
:wolo'ádkub ,wolákrotoB 

Xmeret a ze ú%%oh ne+im 
 

xwoláni' tim sé ,lé%eb iQ 
xmettellem ,tti !él a ze iq 

,woraka tza ,innahorlE X NEGI ,NEGI :mollah mognah s 
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         „Bevésheted sírkövére, ráírhatod névjegyére, 
           Hogy az ifjú, ha megnősült, akkor annak máris vége” 
               régi műdal 
 
 
 
Öröm az arának 
 
 
 
A regények ott végződnek, 
'hol kezdődik a házasság. 
Ezért soha nem tudhatom 
végül hogyan is folytatják. 
 
Utána mi következik? 
nem mondta azt soha senki. 
Így azután számomra még 
a folytatást titok fedi. 
 
Nem láthatok letűnt múltba, 
hajtogatom, hogy türelem. 
Olvasandó könyvemnek csak 
borítóját ismerhetem. 
 
Mit tartalmaz, ki tudja azt, 
számomra mit hoz a jövő? 
Az ijedtség első jele 
eljött és ez egyre csak nő. 
 
A szememet le sem hunytam, 
nem is vagyok képes enni. 
Feszültségem fokozódik, 
vajon meddig, s ki bírja ki? 
 
A testemben remegek, mint 
zenész kézben a hangvilla. 
A szertartást elfelejtem, 
s állok, mint Bálám szamara. 
 
A harangok zúgnak-búgnak, 
felcsendül az orgonaszó. 
Elfelejtem nevemet is, 
azt sem látom, hol az ajtó. 
 
Ködbe veszett már a násznép, 
vajon merre kell most mennem? 
Botorkálok, bukdácsolok: 
milyen hosszú ez a terem! 
 
Ki beszél, és mit csinálok? 
ki ez a lény itt, mellettem? 
Elrohanni, azt akarok, 
s hangom hallom: IGEN, IGEN  ! 
 
 
 
Kispest, 2005. március 22. 



nav wurá jú si wankoglod igér A 
 
 
 
 

wátrí lőrkniesŐ 
(eksőlev) 

 
 
 

.ra"am a tlé nebgéstevö° 

,negér lőrre trí dnarptuiL 

:rakat egióllá% "e tim? 

_ jú "av igér _ wülefnellEy 

,nejnem ávoh ajdut mes tzA 

YXjuh igödrö za wizgnah ah 
 
 
 

nabávah getegref .1111233334555567 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         A régi dolgoknak is új áruk van 
 
 
 
 
Őseinkről írták 
(velőske) 
 
 
 
Szövetségben élt a magyar. 

Liutprand írt erről régen, 

'mit egy szállóige takar: 

„Ellenfelük – régi vagy új – 

Azt sem tudja hová menjen, 

ha hangzik az ördögi huj!” 
 
 
 
Kispest, 1999. január 29. 



 őtedrih t%avat a ttegzer ebélüFy 
 ttelef wetér sogáriv a ,sálokkukaq 
 Yava% solad atri'ap óla!rá% 
námláQ ianraD 

 
 
 
 

te%évűmrot%áP 
 
 
 

wizeklelö lé% igás%áJ 
,levéjetet wo!rot gerÖ 
si tánór a irpösgigéV 

.lejjé% evzén nebzökteneM 
 
 
 
 

nökőlegel soti=ápdlöZ 
xtegleret iq tekeneheT 

nebzöq ika ,rátjob a táH 
.ttel ássádro' :tláv éttőnleF 

 
 
 
 

talodnog a tahgnopa' ttI 
,egésretsem ővettimmeS 
wenéklel pé% ózodomlÁ 
.erévdeq a anlov en"oH 

 
 
 
 

ilelgem tégésűrö!öˇ 
,nabárobíb pan óvgu! A 

wobmalagdav őgle!e za S 
.nabásálokébrut ógúB 

 
 
 
 

,nekétlekpan wizá+uruF 
,le luklah rokka wa' +emA 

laváják'ibógaraf aH 
.lef isév tetnétrötgem A 

 
 
 

  „Fülébe rezgett a tavaszt hirdető 
    kakukkolás, a virágos rétek felett 
    szárnyaló pacsirta dalos szava” 
             Darnay Kálmán 
 
 
 
 
Pásztorművészet 
 
 
 
Jászsági szél ölelkezik 
Öreg tornyok tetejével, 
Végigsöpri a rónát is 
Menetközben nézve széjjel. 
 
 
 
 
Zöldpázsitos legelőkön 
Teheneket ki terelget? 
Hát a bojtár, aki közben 
Felnőtté vált: csordássá lett. 
 
 
 
 
Itt csaponghat a gondolat 
Semmittevő mestersége, 
Álmodozó szép lelkének 
Hogyne volna a kedvére. 
 
 
 
 
Gyönyörűségét megleli 
A nyugvó nap bíborában, 
S az enyelgő vadgalambok 
Búgó turbékolásában.  
 
 
 
 
Furulyázik napkeltéken, 
Amely csak akkor halkul el, 
Ha faragóbicskájával 
A megtörténtet vési fel. 
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téségnerem ózodnárbÁ 
,wognah a tsom wájt%airgeM 

:avzótagllah wirgu arplaT 
.gottap rotso neblezöq A 

 
 
 
 

si wentelé iezem A 
,ajáki=um ő za navgeM 

wantaludzom órpa nedniM 
.ajáb wa'men ,nav si ajgnaH 

 
 
 
 

rotso tne//ir nebmengnah sáM 
,nebzéq seréb őtev-ótná° 

si %ánaq a tídrö' "ohsáM 
.nelé%ulaf ,nátu ehrü~ 

 
 
 
 

lakkavol wizókrib ?ppéksáM 
,avtatgorrud tza sóki' A 

lénkezednim bbasomallaD 
.ava%rotso wosá+ug A 

 
 
 
 

erre tagón tá+ug jali° 
,rá'jahahram lavárotsO 

evzedegnez YXjah-ila'y A 
xrám nav loh ed * lokram ebví° 

 
 
 

nabávah sádlá .1711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ábrándozó merengését 
Megriasztják most a hangok, 
Talpra ugrik hallgatózva: 
A közelben ostor pattog. 
 
 
 
 
A mezei életnek is 
Megvan az ő muzsikája, 
Minden apró mozdulatnak 
Hangja is van, nemcsak bája. 
 
 
 
 
Más hangnemben rittyent ostor 
Szántó-vető béres kézben, 
Máshogy csördít a kanász is 
Csürhe után, faluszélen. 
 
 
 
 
Másképp' birkózik lovakkal 
A csikós azt durrogtatva, 
Dallamosabb mindezeknél 
A gulyások ostorszava. 
 
 
 
 
Szilaj gulyát nógat erre 
Ostorával marhahajcsár, 
A „csali-haj!” zengedezve 
Szívbe markol — de hol van már? 
 
 
 
Égeraracsa, 2001. július 28. 
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 ,náplat a t%arap "e ré tebböTy 
 Ynédrét a rú"an "e tnim 
nimájneB nilknarF 

 
 
 
 

rásáv iat%uP 
(tenétrötrá/eb) 

 
 
 

,ajatnih fórg a tráj nabárátah dege° 
.attotíllágem tza rá/eb "e rokimA 

,tló%iq nötgör fórg a evzéniq nokalbA 
.t+ot%ip "e lef tláníq indale rá/eb a S 

 
Xmaru sogásótlém ,trev"ef a gem e"eV _ 
.nasognah tofórg a rá/eb a gem etréQ _ 
,ettezif si iq ,fórg a ttezeknelle meN 

.ezeq ttegemer men avgof arrá/eb a S 
 

,rá/eb a ttog+osom _ rú za nojdaráf eN _ 
.ráq etré negimen tágásótlém ne%iH _ 

.ahos evtlöt tlov men +ot%ip a tnékbé"E 
.avzú/nakras téjném tlogavolle lazzA 

 
 
 

nabávah te%é!e .23711 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     „Többet ér egy paraszt a talpán, 
       mint egy nagyúr a térdén” 
        Franklin Benjámin 
 
 
 
 
Pusztai vásár 
(betyártörténet) 
 
 
 
Szeged határában járt a gróf hintaja, 
Amikor egy betyár azt megállította. 
Ablakon kinézve a gróf rögtön kiszólt, 
S a betyár eladni kínált fel egy pisztolyt. 
 
– Vegye meg a fegyvert, méltóságos uram! 
– Kérte meg a betyár a grófot hangosan. 
Nem ellenkezett a gróf, ki is fizette, 
S a betyárra fogva nem remegett keze. 
 
– Ne fáradjon az úr – mosolygott a betyár, 
– Hiszen méltóságát nemigen érte kár. 
Egyébként a pisztoly nem volt töltve soha. 
Azzal ellovagolt ménjét sarkantyúzva. 
 
 
 
Kispest, 2015. november 6. 



 lánrob serebmemoráh A 
 ,tné"e za ajgof rebme téq 
 eleb itlöt gidep "e 

 
 
 
 

ótallavbaR 
 
 
 

,a%%iv tehtniket arkopan se!éF 
.tlúm a go"ar nebtetniket i'lökrE 

,ttel egév arám wanásocraq A 
.tlluh ebsédelef a "í egéső'iD 

 
,ne"eh a ttotít%up aré%koliF 

;arávaj azah a ejelő% rám 'niN 
galóráziq _ tlov gíma _ za gideP 

.atláglo% togássogászagi zA 
 
 
 

nabávah a!adlöf .111711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 tazára"aM 
 
űtet-rékö"őlő% _ aré%kolif 

       A háromemberes bornál 
       két ember fogja az egyént, 
       egy pedig tölti bele 
 
 
 
 
Rabvallató 
 
 
 
Fényes napokra tekinthet vissza, 
Erkölcsi tekintetben ragyog a múlt. 
A karcosának mára vége lett, 
Dicsősége így a feledésbe hullt. 
 
Filoxéra pusztított a hegyen, 
Nincs már szőleje a haza javára; 
Pedig az – amíg volt – kizárólag 
Az igazságosságot szolgálta. 
 
 
 
Égeraracsa, 2003. szeptember 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Magyarázat 
 
             filoxéra  –  szőlőgyökér-tetű 



 ,agárd wa' !ara zAy 
 Ywétré azúb a má 
gésse'löb ipén 

 
 

...sátara tlov negéR 
 
 

gássogáliv a goro!uH 
,negé ilanjah a 

lasságottus wo%álaq A 
.neblé% a wanagnir 

 
wanzodaljah ,wenteglé%eB 

,weregnetsétev a 
lőbkék'ejef siq ólugráS 

.gerep _ gerep gam a 
 

wá%aq tnefiq a wanludnI 
,lasságohus tlöknnef 

%álaq súd a lokram tedlöF 
.labbál siq i!reze 

 
a lurobár lassátjahóS 

,ará%aq őge%i% 
;lassánappor wlah lőd erdneR 

.ará% tláv arólrat s 
 

:pén!o%%a za töq tekévéQ 
,wet%ereq a wenőn 

Ylappapy "e za nöküjeteT 
.wen%el wépeq nabros 

 
nebéjedre wo%álaq A 

te%é!e za návráj 
wereke% a "oha ,izéN 
.te%ége za wájdroh 

 
nabkogat%a "an Yteléy zA 

,ráv ersélpé' wa' rám 
,nólrat a ,nniq avzárki% sÉ 

.rá! a nék%üb llálef 
 
 

nabávah wele% .1111233334555567 ,tsepsiQ 
 

 tazára"aM 
 
 ,tlov naltaráp amá% wévéq ővél nebépeq A 
 :le ttedekze+eh épap a nöküjetet a trem 
 3d 23-1113-13-11112 * nödlöflA za 
 bd 11133-133-111123-1123 * nolútnánuD a 

          „Az arany csak drága, 
            ám a búza érték” 
             népi bölcsesség 
 
 
Régen volt aratás... 
 
 
Hunyorog a világosság 
a hajnali égen, 
A kalászok suttogással 
ringanak a szélben. 
 
Beszélgetnek, hajladoznak 
a vetéstengerek, 
Sárguló kis fejecskékből 
a mag pereg – pereg. 
 
Indulnak a kifent kaszák 
fennkölt suhogással, 
Földet markol a dús kalász 
ezernyi kis lábbal. 
 
Sóhajtással ráborul a 
sziszegő kaszára, 
Rendre dől halk roppanással; 
s tarlóra vált szára. 
 
Kévéket köt az asszonynép: 
nőnek a keresztek, 
Tetejükön az egy „pappal” 
sorban kepék lesznek. 
 
A kalászok erdejében 
járván az enyészet 
Nézi, ahogy a szekerek 
hordják az egészet. 
 
Az „élet” nagy asztagokban 
már csak cséplésre vár, 
És szikrázva kinn, a tarlón, 
feláll büszkén a nyár. 
 
 
Kispest, 1999. április 1. 
 
              Magyarázat 
 
  A kepében lévő kévék száma páratlan volt, 
  mert a tetejükön a papé helyezkedett el: 
  az Alföldön     —    9-11-13-15  db 
  a Dunántúlon  —  17-19-21-23  db 



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

 
 
 
 

wődökzőtjeR 
 
 
 

atá%op őlü norkoB 
:atnifala' na+O 

_ nabsadán _ lóbsás ,lőbűF 
.atnirava' tek%éF 

 
atnopan roksétlöq A 

Xdessel wa' ,war tsájoT 
,ajdnog nav si arra géM 

.te//ep ár nojkar "oH 
 
 
 

nabávah wele% .111711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Élőhelye, ′hol fészkel ő: 
       vagy legelő, vagy vizenyő 
 
 
 
 
Rejtőzködők 
 
 
 
Bokron ülő poszáta 
Olyan csalafinta: 
Fűből, sásból – nádasban – 
Fészket csavarinta. 
 
A költéskor naponta 
Tojást rak, csak lessed! 
Még arra is van gondja, 
Hogy rakjon rá pettyet. 
 
 
 
Égeraracsa, 2003. április 24. 



ótah nebgésnednimgáliv a meleléf A 
 telé ődökűm lassátí!ári ttezevre% 
 sévkeröt ólu!ári arásálomá%lef 

 
 
 
 

élefazah sámotálméR 
 
 
 

,wáttotnappokle tájgnál paN A 
,nolá%űf a tek%er +ámoH 

.gá wos a t%eji tnéktetrésíQ 
Xnoránednim we"emazaH 

 
,gebel avgobol gnál secrédiL 

,nogá sotno' gohuh +ogaB 
.wereb sé tózob sivöt apu~ 

Xnoránednim we"emazaH 
 

,wenleq wojahós űre%ségröH 
Xnojráj erre si sám "oh ,lleQ 

.getegner droz a tnednim le!lE 
Xnoránednim we"emazaH 

 
,nebtenebböd a lűh talodnoG 

,norás ,nálki% mo%ám ?"ohA 
.nesevreseq rís welél tlölE 

Xnoránednim we"emazaH 
 

nebjé za tlövü segésmér A 
,no!rá%la"na őlködlö "E 

.ne%érem tloh a ti! tósropoQ 
Xnoránednim we"emazaH 

 
,sátláikjaj sé sálluhgalli~ 

,motál ,mezré ,reviq zív A 
.sám si sroslab a nebtétös A 

Xnoránednim we"emazaH 
 

,dalah e+etém ,lospat nátáS 
.nogásólav tatgáv wetéV 

:tdaka%egév talodnogmér A 
.noránednim metréazaH 

 
 
 

nabávah te%é!e .11711 ,tsepsiQ 
 
 

            A félelem a világmindenségben ható 
            szervezett irányítással működő élet 
            felszámolására irányuló törekvés 
 
 
 
 
Rémlátomás hazafelé 
 
 
 
A Nap lángját elkoppantották, 
Homály reszket a fűszálon, 
Kísértetként ijeszt a sok ág. 
Hazamegyek mindenáron! 
 
Lidérces láng lobogva lebeg, 
Bagoly huhog csontos ágon, 
Csupa tövis bozót és berek. 
Hazamegyek mindenáron! 
 
Hörgésszerű sóhajok kelnek, 
Kell, hogy más is erre járjon! 
Elnyel mindent a zord rengeteg. 
Hazamegyek mindenáron! 
 
Gondolat hűl a döbbenetben, 
Ahogy' mászom sziklán, sáron, 
Elölt lélek sír keservesen. 
Hazamegyek mindenáron! 
 
A rémséges üvölt az éjben 
Egy öldöklő angyalszárnyon, 
Koporsót nyit a holt merészen. 
Hazamegyek mindenáron! 
 
Csillaghullás és jajkiáltás, 
A víz kiver, érzem, látom, 
A sötétben a balsors is más. 
Hazamegyek mindenáron! 
 
Sátán tapsol, mételye halad, 
Vétek vágtat valóságon. 
A rémgondolat végeszakadt: 
Hazaértem mindenáron. 
 
 
 
Kispest, 2002. november 21. 



 asátísonoza ólav laccra za wenné %ége zAy 
   Ygolod irebme sonálatlá 
rodnáS icnereF 

 
 
 
 

srevméR 
 
 
 

,rájebröq nassal-nassal tagof A 
.nokab a lü ikalaV 

:ttozólokrub abá=máq őB 
.motahtál men tácrA 

 
aságocoq i'oq agozor A 

,no"an setenetteR 
tá nokáctu za "em "ohA 

:netezevöq sápuhepeH 
.motagllah téségröZ 

 
:wele% ógroki' nekédiv ráviS 

.molam ógrofebröQ 
,!évsö óznájrub nodaV 
:nabáké!rá záh tto"ahlE 

.molanu tlugráslE 
 

,lavól etekef i'oq etekeF 
.nokab a lü ikalaV 

tácra wenika ,ikalaV 
.motahtál mesahoS 

 
 
 

nabávah terégí .111233334555567 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             „Az egész énnek az arccal való azonosítása 
               általános emberi dolog” 
      Ferenczi Sándor 
 
 
 
 
Rémvers 
 
 
 
A fogat lassan-lassan körbejár, 
Valaki ül a bakon. 
Bő kámzsába burkolózott: 
Arcát nem láthatom. 
 
A rozoga kocsi kocogása 
Rettenetes nagyon, 
Ahogy megy az utcákon át 
Hepehupás kövezeten: 
Zörgését hallgatom. 
 
Sivár vidéken csikorgó szelek: 
Körbeforgó malom. 
Vadon burjánzó ösvény, 
Elhagyott ház árnyékában: 
Elsárgult unalom. 
 
Fekete kocsi fekete lóval, 
Valaki ül a bakon. 
Valaki, akinek arcát  
Sohasem láthatom. 
 
 
 
Égeraracsa, 1998. május 2. 



 !ét őzetél a men sumzilaer ipén A 
 nesézekélme za menah ,eséremsigem 
 i'lökre ódnadaram ólupala 
 eséremsile wámroftelé ű!évré 

 
 
 
 

sétíződi za %%oR 
 
 
 

,wnutkub sé wnütlüper ,wnütleq ar!rá° 

.tehel nebődi pé% wa' inlüpeR 

,wnutlúm a trésíkle neblét droz A 

.telekiq erknü%ér tehöj men géM 

,arknumá% izrő sám taknutlúm A 

.wujpaka%%iv wa' djam bbótu-bbőlE 

,ajdnom tza sros a _ Yár gem wnütré meNy 

.guzah a dnom si tazagi ahéN 
 
 
 

nabávah molá .23711 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           A népi realizmus nem a létező tény 
           megismerése, hanem az emlékezésen 
           alapuló maradandó erkölcsi 
           érvényű életformák elismerése 
 
 
 
 
Rossz az időzítés 
 
 
 
Szárnyra keltünk, repültünk és buktunk, 

Repülni csak szép időben lehet. 

A zord télben elkísért a múltunk, 

Még nem jöhet részünkre kikelet. 

A múltunkat más őrzi számunkra, 

Előbb-utóbb majd csak visszakapjuk. 

„Nem értünk meg rá” – a sors azt mondja, 

Néha igazat is mond a hazug. 
 
 
 
Kispest, 2015. december 27. 



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

 
 
 
 

sádajraS 
 
 
 

,ak'ogam a ttolluh erdlöF 
.ebsédeper "e tlurugeb 

,'nin _ tlov :tnűtle ak'ogam A 
.ergév pan a s ,ttöj %avat má 

 
,tnűtle gam siq a loha ,ttO 

,tnelado ,tzöq walá%űf a 
eklével dlöz ,naltámrof téQ 

.tnelejgem rám ne%érem tsom 
 

,gelem a ,rá! tlúmle nasroˇ 
attál tza !éf i%ő "nal a 

:nabságolliv salá!rökÖ 
.ak'áf a ttőn ari!%ara 

 
lé% sokjap a ttala wevÉ 
.attaglozrob tielevel 

:tdejret ajbmol ,ttőn araduS 
.attala trat toké!rá sűh 

 
nedere!et %évle etni° 

.sádo' nelej a s ,tlúm a 
ttel "í lóbgam siq i!áraP 

.sáiróaf samlatah "e 
 
 
 

nabávah telekiq .113711 ,tágirotaliF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   „Piros alma csüng a fán, 
     Szakítsd le, te barna lány! 
     Leszakítom, megeszem, 
     Mert az almát szeretem” 
               népi mondóka 
 
 
 
 
Sarjadás 
 
 
 
Földre hullott a magocska, 
begurult egy repedésbe. 
A magocska eltűnt: volt – nincs, 
ám tavasz jött, s a nap végre. 
 
Ott, ahol a kis mag eltűnt, 
a fűszálak közt, odalent, 
Két formátlan, zöld levélke 
most merészen már megjelent. 
 
Gyorsan elmúlt nyár, a meleg, 
a langy őszi fény azt látta 
Ökörnyálas villogásban: 
arasznyira nőtt a fácska. 
 
Évek alatt a pajkos szél 
leveleit borzolgatta. 
Sudara nőtt, lombja terjedt: 
hűs árnyékot tart alatta. 
 
Szinte elvész tenyereden 
a múlt, s a jelen csodás. 
Parányi kis magból így lett 
egy hatalmas faóriás. 
 
 
 
Filatorigát, 2012. március 22. 



 ,molam "e nav nabi!omiSy 
 .noza wilrő totanáb A 
 ,motanábúb nav si mekeN 
 ,motarájel ,me%ivadO 
 YmotarájeL 
ladpén 

 
 
 
 

…ébböt ahoS 
 
 
 

,gé tétös a gnez ,gotta~ 
.tláv armálliv málliV 

nesebes "an őse zA 
.ták'om dlöf a assoM 

 
:gnál a loknácifgigéV 

.igé ótíkav A 
,ilepic tévöq!!em woS 

.igér egésretseM 
 

,!ál a !ál tréza sika~ 
.nejlére' teví% "oH 
,etlére' levika mÁ 

.neppé wáttotloiQ 
 

,tagotjof "ú imalaVy 
.metezgelél dakA 

_ ajgosus _ wil%of garaH 
Y .me!!öq a deregem S 

 
,molam a gúz atózA 

nödlöf a ráj %évlé° 
:lavásátjahós !ál A 

Y .mölrő tamagam wa~y 
 
 
 

nabávah ré!eq jú .1113711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           „Simonyiban van egy malom, 
             A bánatot őrlik azon. 
             Nekem is van búbánatom, 
             Odaviszem, lejáratom, 
             Lejáratom” 
      népdal 
 
 
 
 
Soha többé… 
 
 
 
Csattog, zeng a sötét ég, 
Villám villámra vált. 
Az eső nagy sebesen 
Mossa a föld mocskát. 
 
Végigficánkol a láng: 
A vakító égi. 
Sok mennykövét cipeli, 
Mestersége régi. 
 
Csakis azért lány a lány, 
Hogy szívet cseréljen. 
Ám akivel cserélte, 
Kioltották éppen. 
 
„Valami úgy fojtogat, 
Akad lélegzetem. 
Harag foszlik – susogja – 
S megered a könnyem. ” 
 
Azóta zúg a malom, 
Szélvész jár a földön 
A lány sóhajtásával: 
„Csak magamat őrlöm. ” 
 
 
 
Égeraracsa, 2013. augusztus 3. 



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

 
 
 
 

ólavnávli! armomá° 
 
 
 

,mozára"am si abáiH 

;tto matllá tréim négnel +o "oh 

,lah tlüs a tnim ,mattagllah tréim S 

xttoti!már ikalav rokim 
 
 
 

nabávah őtevgam .1113711 ,"ehbávS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Az értelmi tevékenység pillanatnyi 
    zavara szüli megkésve az utólag 
    támadt jó ötletet 
 
 
 
 
Számomra nyilvánvaló 
 
 
 
Hiába is magyarázom, 

hogy oly lengén miért álltam ott; 

S miért hallgattam, mint a sült hal, 

mikor valaki rámnyitott? 
 
 
 
Svábhegy, 2013. október 22. 



 ,lüreq eb+é%eVy 
 Ylükenemgem ed 
sáráj%é ikemre" 

 
 
 
 

sázoklábórp!rá° 
 
 
 

ttala wek%éfa+óG 
,dahbérev ttotagzi 

:őtehtré ne%ih eD 
.őtetzáh a e%%em 

 
:lomá% apapbéreV 

.lovát na+o si 'nin 
ak'am névöt pol%O 
Xahtáh :widek!émer 

 
wanludni wákóiF 
.wanvát a nódokpa' 
:sésem !émdere zA 
.sélüper ősle za 

 
 
 

nabávah terégí .111233334555567 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            „Veszélybe kerül, 
              de megmenekül” 
         gyermeki észjárás 
 
 
 
 
Szárnypróbálkozás 
 
 
 
Gólyafészkek alatt 
izgatott verébhad, 
De hiszen érthető: 
messze a háztető. 
 
Verébpapa számol: 
nincs is olyan távol. 
Oszlop tövén macska 
reménykedik: hátha! 
 
Fiókák indulnak 
csapkodón a távnak. 
Az eredmény mesés: 
az első repülés. 
 
 
 
Égeraracsa, 1998. május 22. 



 ;nebgésgeteb a nav mörö nelte"Ey 

 Yalór tehel inlé%eb "oh ,za 

rátoL esuQ 

 

 

 

wedevne° 

 

 

 

:mosámo!rév wideklemE 

,moráv men ráb 

:mesérevré za bbáropa° 

.mezré si tze 

:mállipup a tlugátiq lóJ 

,má widődzeq 

:we%el tdapás ,dará%iq má° 

xwetehet tim 

:mezeq a luro% eblökÖ 

xmelev %el im 

:lü%efgem momzisah A 

.lüde"e men 

:lunalatgu! wogzom-wegzI 

,lúd imalav 

:er"e mocra za luzrotlE 

.erkezí de% 

:woládparah abánráp A 

,wo áer nav 

:tehel mesos tze inko%geM 

.wedevne% * Xjaj 

:ségetter a nebzöq pélleF 

,séveq si men 

:dakale-le metezgeléL 

xtah ima ,nav 

 

  „Egyetlen öröm van a betegségben; 

    az, hogy beszélni lehet róla” 

     Kusche Lotár 

 

 

 

Szenvedek 

 

 

 

Emelkedik vérnyomásom: 

bár nem várom, 

Szaporább az érverésem: 

ezt is érzem. 

Jól kitágult a pupillám: 

kezdődik ám, 

Szám kiszárad, sápadt leszek: 

mit tehetek? 

Ökölbe szorul a kezem: 

mi lesz velem? 

A hasizmom megfeszül: 

nem egyedül. 

Izgek-mozgok nyugtalanul: 

valami dúl, 

Eltorzul az arcom egyre: 

szed ízekre. 

A párnába harapdálok: 

van reá ok, 

Megszokni ezt sosem lehet: 

jaj! ― szenvedek. 

Fellép közben a rettegés: 

nem is kevés, 

Lélegzetem el-elakad: 

van, ami hat? 
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:wizrágusiq ,wizkatap !!öQ 

,gibál-lőtjef 

:modózokti% ,wele'édgö˘ 

.nodóm imráb 

:mo! sé tetkül ,gojas ,llali˘ 

,mo"áv arsám 

: Xwidózokof _ widózokoF 

xgiddem nojav 

:sőtnelej _ nav si wétjereV 

Xsőh wo"av men 

:wö'rög selé ,gé neseveH 

.wögröp ,wogúr 

:nneb tti _ ne+ém _ weséq selÉ 

,nednim rám rú% 

:ravaz ima ,imalav naV 

.ravazrűz a 

:leregni wa' sádoksognaH 

xle lesiv iq 

:megne wa'men ,tniré si tsáM 

xmenneb nav im 

:amladorib %umalat A 

,amlatah nav 

:modaerzöq tnáb im? lügéV 

.moladjáf A 

 

 

 

nabávah terégí .711 ,a'araregÉ 

 

 

 

 

 

 

 

Könny patakzik, kisugárzik: 

fejtől-lábig, 

Nyögdécselek, szitkozódom: 

bármi módon. 

Nyilall, sajog, lüktet és nyom: 

másra vágyom, 

Fokozódik – fokozódik! : 

vajon meddig? 

Verejték is van – jelentős: 

nem vagyok hős! 

Hevesen ég, éles görcsök: 

rúgok, pörgök. 

Éles kések – mélyen – itt benn: 

szúr már minden, 

Van valami, ami zavar: 

a zűrzavar. 

Hangoskodás csak ingerel: 

ki visel el? 

Mást is érint, nemcsak engem: 

mi van bennem? 

A thalamusz birodalma: 

van hatalma, 

Végül 'mi bánt közreadom: 

A fájdalom. 

 

 

 

Égeraracsa, 2000. május 5. 
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 si tágássokétáj sáríse+eh _ natvle! Ay 
 Ywujtahtísotzib lezzök%e wos lüneletgév 
námláQ óba° 

 
 
 
 

sétípéó° 
 
 
 

őlü% őlü%őB 
 
 

,Ő 

,ől ika 

;őlü :gém were" 

,őlü% ótál tnednim a 

,őlü%ő éssiq lohén na"u ika 

.őlü%őb wa' bbákni er"e rám tsom 
 
 
 

le%%ő' a le%%Ő 
 
 

Ő 

,ől men 

;őle %ev togam 

,őlev ,%é nav nebéjef 

,őlevé za :tetlü tima trem 

.őlevén a !áih nokasat a ráb 
 
 
 

nabávah netsipan .711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     „A nyelvtan – helyesírás játékosságát is 
       végtelenül sok eszközzel biztosíthatjuk” 
        Szabó Kálmán 
 
 
 
 
Szóépítés 
 
 
 
Bőszülő szülő 
 
 
Ő, 

aki lő, 

gyerek még: ülő; 

a mindent látó szülő, 

aki ugyan néhol kissé őszülő, 

most már egyre inkább csak bőszülő. 
 
 
 
Ősszel a csősszel 
 
 
Ő 

nem lő, 

magot vesz elő; 

fejében van ész, velő, 

mert amit ültet: az évelő, 

bár a tasakon hiány a névelő. 
 
 
 
Égeraracsa, 2000. június 25. 
 



 ,gorroq-gerriq asah dá/uq aHy 
 ,gorom ,tísá sé gár tevüf woS 
 :lej ne+i za zábih náktiR 
 Yle enőj men őse za "oH 
aluger it%arap 

 
 

sátagosahlá%rő° 
 
 
 

,nélegger pan irá! "E 
,néretőf délgeC nálaT 
,a/uq téq a e%%ö ttöj "oH 

.ajtuf mődi _ melésemlE 
 

,wátjaf"e ertezéniQ 
.wámrof"e artaklatseT 

_ avtál _ tsám"e wétlözövdÜ 
.av%álga%gem _ tnire% +ába° 

 
.nék%üb wi"e tló% _ Ywo"av bEy 
.tnétsüt wisám _ Ya/uq gem nÉy 

Xle wüstnöd ,bnölüq wnüki+eMy 
Y .lekedré teknőttekdnim zE 

 
_ Xa/uq ,gem ddut _ rebme za ,soN _ 

X atdabe "oh ,"ú ló% ro%koS 
,tájátazáh iré jab aH _ 

X tájáfa/uq :ajdnom si tzA 
 

,lére' tábug nebe za eD _ 
.lérebere' norásáv aH 

,wizokaró% ,nav evdeq ój aH _ 
.widoklá/uq rokka !oziB 

 
,lakko ro%kos ,tódokaloT _ 

.laddúrbe "e wájtí%atiQ 
:lürebme ,"ú izgév si meN _ 

.lüreq abótíro%a/uQ 
 

,ólav _ wo"av bbőlekőlE _ 
X ókaf aru be :trem ,trézA 

:amoq ,wa' le dremsi tza eD 
.annola% %el men lóbá/uQ 

 
 

       „Ha kutyád hasa kirreg–korrog, 
         Sok füvet rág és ásít, morog, 
         Ritkán hibáz az ilyen jel: 
         Hogy az eső nem jőne el” 
               paraszti regula 
 
 
Szőrszálhasogatás 
 
 
 
Egy nyári nap reggelén, 
Talán Cegléd főterén, 
Hogy jött össze a két kutya, 
Elmesélem – időm futja. 
 
Kinézetre egyfajták, 
Testalkatra egyformák. 
Üdvözölték egymást – látva – 
Szabály szerint – megszaglászva. 
 
„Eb vagyok” – szólt egyik büszkén. 
„Én meg kutya” – másik tüstént. 
„Melyikünk különb, döntsük el! 
Ez mindkettőnket érdekel. ” 
 
– Nos, az ember – tudd meg, kutya! – 
Sokszor szól úgy, hogy ebadta ! 
– Ha baj éri házatáját, 
Azt is mondja: kutyafáját ! 
 
– De az eben gubát cserél, 
Ha vásáron csereberél. 
– Ha jó kedve van, szórakozik, 
Bizony akkor kutyálkodik. 
 
– Tolakodót, sokszor okkal, 
Kitaszítják egy ebrúddal. 
– Nem is végzi úgy, emberül: 
Kutyaszorítóba kerül. 
 
– Előkelőbb vagyok – való, 
Azért, mert: eb ura fakó ! 
De azt ismerd el csak, koma: 
Kutyából nem lesz szalonna. 
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_ sátjap ,!ozib _ metnire% zE _ 

.sádoklofú' ,teré'id meN 

,aráp !ége% ,si et %tahtuJ 

.arájdacnimrah webe zA 

 

,%el a/uq "an rebme +eméN _ 

xze tí!ozib tim "oh ,dotáL 

, _ Xseveh "él en _ immes dnim zA _ 

.sebE nav tto lénnecerbeD 

 

:er"e rebme za lodnog máR _ 

X ettegniret mokéf a/uQ 

- ajllá men gem - i%etázzoH 

.ajám a gem a/uq "oh ,tzA 

 

,nerét a ,tto ttel dne' rokkE 

.nebrév ttogrof wüme% a wa~ 

,nasaicrah wáttat+of djaM 

.nav wuzagi ,wátlodnog "Ú 

 

tá tnajruq tim rebme za sÉ - 

X táttagube :nebévdekóJ 

a- sátagu a/uq a eD 

.abgá%ro!!em wi%tallah meN 

 

,tagu a/uq a ,lé%eb znéP _ 

.tatum tatu sádnomzöq E 

, _ tada ólav _ tagu a/uQ 

.dalah za _ son _ návaraq A 

 

,elev %tehlé sé ,modnom tzA _ 

.elef a be wenbe za "oH 

,nav malán wa' gésűha/uQ _ 

.nabtalo'paq ze 'nin lebbE 
 

 
 
 
 
– Ez szerintem – bizony, pajtás – 
Nem dicséret, csúfolkodás. 
Juthatsz te is, szegény pára, 
Az ebek harmincadjára. 
 
– Némely ember nagy kutya lesz, 
Látod, hogy mit bizonyít ez? 
– Az mind semmi – ne légy heves! – , 
Debrecennél ott van Ebes. 
 
– Rám gondol az ember egyre: 
Kutya fékom teringette ! 
Hozzáteszi – meg nem állja – 
Azt, hogy kutya meg a mája. 
 
Ekkor csend lett ott, a téren, 
Csak a szemük forgott vérben. 
Majd folytatták harciasan, 
Úgy gondolták, igazuk van. 
 
– És az ember mit kurjant át 
Jókedvében: ebugattát ! 
De a kutya ugatás -a 
Nem hallatszik mennyországba. 
 
– Pénz beszél, a kutya ugat, 
E közmondás utat mutat. 
Kutya ugat – való adat – , 
A karaván – nos – az halad. 
 
– Azt mondom, és élhetsz vele, 
Hogy az ebnek eb a fele. 
– Kutyahűség csak nálam van, 
Ebbel nincs ez kapcsolatban. 
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,'nin a/uklö ed ,nav belÖ _ 
.'niq "an !ozib belö za sÉ 

:lemedré tim óláviq A _ 
.lerrőba/uq witetnütiQ 

 
,ttodutzöq ze ,rrofeb tno'bE _ 

.ttotuj men ze waná/uq A 
:zohó% a tré rebme sokO 

.zohóraq a tebe itöQ 
 

:amáf a ajdnom tza sigém nabátón A - 
.abáih tagu men ,a/uq "an ,a/uq siQ 

:Xetseb et ,táh jle"if ,si atón sám gém tti naV 
.etse tagu agam ,ajá/uq ne'nin weniQ 

 
:takodnog a izű meleV _ 

X talodnogbe ,tanáb őséQ 
, _ meken no"an _ monnáb tim 'niN _ 

.mezek+öq tecneliq ah wa~ 
 

Xle ddih _ gá%ój ttezre% lübE _ 
.le %év lübe _ ajtatum !éT 

_ levim dodut _ si wájtí"óˇ _ 
.levérő% tsáparaha/uQ 

 
,tláv ébbe%őb tallá téq A 
.tlátés arra rebme "e gíM 
,tájárkibál a wátgofgeM 

.wátráv előt tsétnöd a sÉ 
 

,ttezén to"an wnürebme zA 
telétí za lavájtob sÉ 

:attotjús "ú tőtteq a dniM 
.a/uq wisám a ,be wi"E 

 
 
 

nabávah getegref .1111233334555567 ,tsepsiQ 
 
 

 
 
 
 
– Öleb van, de ölkutya nincs, 
És az öleb bizony nagy kincs. 
– A kiváló mit érdemel: 
Kitüntetik kutyabőrrel. 
 
– Ebcsont beforr, ez köztudott, 
A kutyának ez nem jutott. 
Okos ember ért a szóhoz: 
Köti ebet a karóhoz. 
 
– A nótában mégis azt mondja a fáma: 
Kis kutya, nagy kutya, nem ugat hiába. 
Van itt még más  nóta is, figyelj hát, te beste!: 
Kinek nincsen kutyája, maga ugat este. 
 
– Velem űzi a gondokat: 
Késő bánat, ebgondolat ! 
– Nincs mit bánnom – nagyon nekem – , 
Csak ha kilencet kölykezem. 
 
– Ebül szerzett jószág – hidd el! 
Tény mutatja – ebül vész el. 
– Gyógyítják is – tudod mivel – 
Kutyaharapást szőrével. 
 
A két állat bőszebbé vált, 
Míg egy ember arra sétált. 
Megfogták a lábikráját, 
És a döntést tőle várták. 
 
Az emberünk nagyot nézett, 
És botjával az ítélet 
Mind a kettőt úgy sújtotta: 
Egyik eb, a másik kutya. 
 
 
 
Kispest, 1999. január 7. 
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 ,atjar tá jneM .díh gáliv Ay 
 Ytto gem léjdepelet en ed 
suzéJ 

 
 
 
 

lallálaH a mosázoklálaT 
(nájpala esélé%eble .A .Q) 

 
 
 

,nomatu ttöjebme° 
:lálaH a ttöjebme% 

 
,weletsereq ,rebmEy 

xlátludni notú ?+em 
 

lőle me% nátuzE 
,ahos welet%ev men 

 
:dosros a ne+imráB 

.ahotsom "av sedé 
 

ávohnednim ,dsálgeM 
,degét welrésíkle 

 
,wo"av lálaH gém ttI 

Y .telÉ za táado 
 
 
 

nabávah molá .111711 ,tsepsiQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   „A világ híd. Menj át rajta, 
     de ne telepedjél meg ott” 
        Jézus 
 
 
 
 
Találkozásom a Halállal 
(K. A. elbeszélése alapján) 
 
 
 
Szembejött utamon, 
szembejött a Halál: 
 
„Ember, kerestelek, 
mely' úton indultál? 
 
Ezután szem elől 
nem vesztelek soha, 
 
Bármilyen a sorsod: 
édes vagy mostoha. 
 
Meglásd, mindenhová 
elkísérlek téged, 
 
Itt még Halál vagyok, 
odaát az Élet. ” 
 
 
 
Kispest, 2003. december 29. 



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

 
 
 
 

sáludrof-sélüréT 
 
 
 

,göcöd réke% ttedev-ttede° 
.gö/öz-ge/iz notúsevöQ 
wéreki'oq őgröz-őgriZ 

.géle tnim bböt ,"em nabguzgeZ 
 

,adzag a zén nébrögebriG 
.arbmod-erbmid a rélef gíM? 

,llágem nnef ,tto ticipicI 
.llá%el lórkab lammá-lemmÍ 

 
,táifai za ilzövdÜ 
.táifadál a i%eteL 

,akrabakrat ,molmil nabbA 
.akrifakri ,e'ebe'e~ 

 
,noravdu ól lárgubargU 

.no"an tádál a ajgúrgeM 
:baradbirid enneb imA 

.dasah ,wiröt ,lluh ab'op'oL 
 

,ajníb-ajní' adál adO 
.a/ure/er a lürö meN 

,luti' ,tuf-tól ,létrepetreS 
.lurip-luri e!em ,a!áL 

 
,adzag a nu térefereT 

.artú lü%éq labbol-lebbeS 
,tácruhecreh a aj"ahttO 

.tázáhravdu sozagzig sÉ 
 
 
 

nabávah ré!eq jú .11233334555567 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Az ikerszavak egy része 
          teljesen összeforrt 
 
 
 
 
Térülés-fordulás 
 
 
 
Szedett-vedett szekér döcög, 
Kövesúton zityeg-zötyög. 
Zirgő-zörgő kocsikerék 
Zegzugban megy, több mint elég. 
 
Girbegörbén néz a gazda, 
'Míg felér a dimbre-dombra. 
Icipicit ott, fenn megáll, 
Ímmel-ámmal bakról leszáll. 
 
Üdvözli az iafiát, 
Leteszi a ládafiát. 
Abban limlom, tarkabarka, 
Csecsebecse, irkafirka. 
 
Ugrabugrál ló udvaron, 
Megrúgja a ládát nagyon. 
Ami benne diribdarab: 
Locspocsba hull, törik, hasad. 
 
Oda láda csínja-bínja, 
Nem örül a retyerutya. 
Sertepertél, lót-fut, csitul, 
Lánya, menye irul-pirul. 
 
Tereferét un a gazda, 
Sebbel-lobbal készül útra. 
Otthagyja a hercehurcát, 
És gizgazos udvarházát. 
 
 
 
Égeraracsa, 1997. augusztus 10. 



 wepén a _ tárotso netsI _ tállitA 
 netsirÚ za etdlüq erésétetnüb 

 
 
 
 

wótísimahmelenétröT 
(nátu iríT sé %enadroJ) 

 
 
 

,!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 

 
 
 

,rebme rezetönavtahzá° 
tájtno' ól rezenavclo! 
,we%égér a wájtagtatuQ 

.wátrútlef tőzem a tto s 
 
 
 

,wizetél men wétí!oziB 
;watlálat mes t!ávdaram 

wniajnuh a tját ődi zE 
.watzáta' nonáklaB a 

 

         Atillát – Isten ostorát – a népek 
         büntetésére küldte az Úristen 
 
 
 
 
Történelemhamisítók 
(Jordanesz és Thierry után) 
 
 
 
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! 
 
 
 
Százhatvanötezer ember, 
nyolcvanezer ló csontját 
Kutatgatják a régészek, 
s ott a mezőt feltúrták. 
 
 
 
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 

 
 
 

wátlalgofle népezöq rá˘ 
,táiváP sé tónáliM 

mes autnaM sé anoreV 
.tásros a le etlüreq 

 
 
 

tős ,omáreB sé aicserB 
;ttesele si anomerQ 

,nebnözögnál watllá wavlaF 
.ttel amóR lécgév a sé 

 
 
 

,iasokal amóR wetléF 
:wanápáp óeL watló% s 

,tállitA gem ejréq s nejneM 
.wanámóR nezzemle"eq 

 
 
 

emledejef záh"e za "Í 
,avrís _ nedrét _ ttögrö!öq 

téjef avol allitA gíM? 
.attotídrof men a%%iv 

 
 
 

,norá! táta' tteteht%ev meN 
_ abotso óríel a _ 

tégéserev gi%avat treM 
xatdut ?"oh inrevehiq 

 
 
 

nabávah sádlá .711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tél derekán Akvileját 
ostromolták – győztesen, 
Majdan Észak-Itáliát 
négyszázötvenkettőben. 
 
 
 
Nyár közepén elfoglalták 
Milánót és Páviát, 
Verona és Mantua sem 
kerülte el a sorsát. 
 
 
 
Brescia és Beramo, sőt 
Kremona is elesett; 
Falvak álltak lángözönben, 
és a végcél Róma lett. 
 
 
 
Féltek  Róma lakosai, 
s szóltak Leó pápának: 
Menjen s kérje meg Atillát, 
kegyelmezzen Rómának. 
 
 
 
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? 
 
 
 
 
Égeraracsa, 2000. július 28. 
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:llá ttőle tú%aláv gáliv A 
   xbbávot na"oH _ 

 
 
 
 

wepékitÚ 
 1 

 
 
 

agárP 
 

,návdloM a llá díH 
;wetne% atjar 
náró!orot A 

.wennemebröq 
 

,ttünednim wo!roT 
;wörös sobah 
:ne+i telé zA 

.wömörö siq 
 
 
 

je%raM 
 

,sorávőtökiQ 
.ráv ettelef 

tatlúm a neleJ 
.rám éndelef 

 
,rázab ,caiplaH 

.woguzam'oq 
,wentöq si méleB 

.wotufle ed 
 
 
 

hirüC 
 

,novat a wójaH 
.wőlüper nnef 
,nednim őnemtÁ 
.wőn ,waifréf 

 
dará taláníQ 

,arsám-er"e 
wo%ip sé téme° 

.amlá abáq 
 

         A világ válaszút előtt áll: 
      – Hogyan tovább? 
 
 
 
 
Útiképek 
      1 
 
 
 
Prága 
 
Híd áll a Moldván, 
rajta szentek; 
A toronyórán 
körbemennek. 
 
Tornyok mindenütt, 
habos sörök; 
Az élet ilyen: 
kis örömök. 
 
 
 
Marseille 
 
Kikötőváros, 
felette vár. 
Jelen a múltat 
feledné már. 
 
Halpiac, bazár, 
kocsmazugok. 
Belém is kötnek, 
de elfutok. 
 
 
 
Zürich 
 
Hajók a tavon, 
fenn repülők. 
Átmenő minden, 
férfiak, nők. 
 
Kínálat árad 
egyre-másra, 
Szemét és piszok 
kába álma. 
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etnakilA 
 
 

,apmop ,sétüspaN 
;!átésamláp 

la++áris regneT 
.nátés a ráv 

 
woknab "an ,sádo~ 

.norostelzü 
lekkenegedI 

.mozoktárab 
 
 
 

ecneleV 
 
 

,tel%ídarepO 
.ttopoq-ttötü 

:nahus alodnoG 
.ttozoh tatloh 

 
!ávrám sé gevÜ 

.el zén erzív 
za lü !áktap "E 

.er+ége%tú 
 
 
 

narO 
 
 

nab%unrub réheF 
.weme% anrab 

wankaifréf wa~ 
.we+ehmelli 

 
:wené nizzeüM 

.wava% bara 
,rám 'nin óigéL 

.gatavis wa' 
 
 
 

nabávah a!adlöf .111233334555567 ,a'araregÉ 
 

 
 
 
 
Alicante 
 
 
Napsütés, pompa, 
pálmasétány; 
Tenger sirállyal 
vár a sétán. 
 
Csodás, nagy bankok 
üzletsoron. 
Idegenekkel 
barátkozom. 
 
 
 
Velence 
 
 
Operadíszlet, 
ütött-kopott. 
Gondola suhan: 
holtat hozott. 
 
Üveg és márvány 
vízre néz le. 
Egy patkány ül az 
útszegélyre. 
 
 
 
Oran 
 
 
Fehér burnuszban 
barna szemek. 
Csak férfiaknak   
illemhelyek. 
 
Müezzin ének: 
arab szavak. 
Légió nincs már, 
csak sivatag. 
 
 
 
Égeraracsa, 1998. szeptember 22. 
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 ,mo! takos naótahtáL 
 mo! a za +ém ttel lótta s 

 
 
 
 

wótagotál naltaráV 
 
 
 

:adzag a wa' ajtál leggeR 
.avropit baz a nav e%%Ö 

,aka%jé za tti tráj ólbaR 
. ?abno"av a ttozoko tráq S 

 
,albát %ége za iq zén "Ú 

,adnab sá%aq ge%ér ahtniM 
,avtatgohus tájá%aq A 

.anlov tleq-tráj a%%ive%%Ö 
 

,ajtál si tza adzag a mÁ 
.aklaf tétös a ttöj nannoH 

,agam dlöf a ajtatumgeM 
. Yapa'y a tto notú za treM 

 
 
 

nabávah netsipan .111711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Láthatóan sokat nyom, 
       s attól lett mély az a nyom 
 
 
 
 
Váratlan látogatók 
 
 
 
Reggel látja csak a gazda: 
Össze van a zab tiporva. 
Rabló járt itt az éjszaka, 
S kárt okozott a vagyonba' . 
 
Úgy néz ki az egész tábla, 
Mintha részeg kaszás banda, 
A kaszáját suhogtatva, 
Összevissza járt-kelt volna. 
 
Ám a gazda azt is látja, 
Honnan jött a sötét falka. 
Megmutatja a föld maga, 
Mert az úton ott a „csapa” . 
 
 
 
Égeraracsa, 2003. június 13. 



 XsáludnidlöF Xsádaka%gÉy 

 ,sánappoq "an "e nemejeF 

 YXsátjap ,ttü"e táh wnujdala° 

akódnomkemre" 

 

 

 

 

rataviZ 

 

 

 

,sánatta' "E 

Xsátjap ,wa' dzén 

nöj avlagra˘ 

.nözöőhlef 

tto-tti lé% A 

,ttotíkislöf 

wesev!ef a S 

.wetdzeq abcnát 

,wizákob űF 

;wizá "oha 

tős ,por tocnáT 

.tőlögnödrű' 

tno trahiv daV 

,tnoziroh a 

lűhel gél A 

.lüröksöröq 

,tser men nebzöQ 

:tsef lakkoru% 

dlöf %ége zA 

.tlőd ab+ámoh 

ttala wecreP 

;dalah nasro" 

gö+öpmöhtá S 

.ttölöf 'ú' a 

 

       „Égszakadás! Földindulás! 
         Fejemen egy nagy koppanás, 
         Szaladjunk hát együtt, pajtás!” 
         gyermekmondóka 
 
 
 
 
Zivatar 
 
 
 
Egy csattanás, 
nézd csak, pajtás! 
Nyargalva jön 
felhőözön. 
A szél itt-ott 
fölsikított, 
S a fenyvesek 
táncba kezdtek. 
Fű bokázik, 
ahogy ázik; 
Táncot rop, sőt 
csűrdöngölőt. 
Vad vihart ont 
a horizont, 
A lég lehűl 
köröskörül. 
Közben nem rest, 
szurokkal fest: 
Az egész föld 
homályba dőlt. 
Percek alatt 
gyorsan halad; 
S áthömpölyög 
a csúcs fölött. 
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,lé% a löbmöB 

;lé avlobmot 

tál netlümér S 

.táli!netsi 

sorotso ,"aN 

;sodpa' málliv 

,gopor-ge'eR 

Xgorotsus eb 

,"em ávohráB 

;"eh a göröd 

:daka% őhleF 

.tadará %őb 

wagá zará° 

,wanlável dnim 

léf evtek%er S 

.lével a náf 

nav gásdav waV 

;nabsánahor 

neletrih mÁ 

.meret lohsám 

,gé za lüreD 

;gér tnim ,na+o 

:rotás a wéQ 

.ropáz 'nin _ tlov 

 

 

 

nabávah wele% .1711 ,a'araregÉ 

 

 

 
 tazára"aM 
 
 rátahótál _ tnoziroh 

 
 
 
 
Bömböl a szél, 
tombolva él; 
S rémülten lát 
istennyilát. 
Nagy, ostoros 
villám csapdos; 
Recseg-ropog, 
be sustorog! 
Bárhová megy, 
dörög a hegy; 
Felhő szakad: 
bősz áradat. 
Száraz ágak 
mind leválnak, 
S reszketve fél 
fán a levél. 
Vak vadság van 
rohanásban; 
Ám hirtelen 
máshol terem. 
Derül az ég, 
olyan, mint rég; 
Kék a sátor: 
volt – nincs zápor. 
 
 
 
Égeraracsa, 2001. április 30. 
 
 
 
     Magyarázat 
 
          horizont   –   látóhatár 
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Kis magyarázat a versekhez 
 
 
A mottók – (általános gondolatot kifejező tömör idézetek) valamilyen módon kapcso- 
 lódnak az alapgondolathoz. Az aláírás nélküliek saját alkotások. 
 (mítosz  →  hitrege, legenda  →  csodarege, epigramma  →  velőske) 
 
Népmese – a nép ajkán született, vagy külföldről átvett elbeszélés. 
Néprege – valóságos személyhez vagy tárgyhoz kapcsolódó meseszerű történet. 
Hitrege – a világ keletkezéséről, természeti jelenségekről szóló olvasmány. 
Csodarege – Istenhez, Jézushoz, szentekhez és csodákhoz fűződő (olvasandó) esemény. 
Monda – népi emlékezeten alapuló történelmi valóságot feldolgozó hagyomány. 
 
 
A mottóknál feltüntetett nevek magyaros változata: 
 
Karl Immermann – Immermann Károly, Cesare Lombroso – Lombroso Cézár, 
Lothar Kusche – Kusche Lotár, Raymond Smullyan – Smullyan Rajmund, 
Francis Bacon – Bacon Ferenc, Charlotte Brontë – Brontë Sarolta, 
Małgorzata Musierowicz – Musierowicz Margit, Oscar Wilde – Wilde Oszkár, 
Bo Carpelan – Carpelan Bodó, Johannes Lehmann – Lehmann János, 
Claudia Graf – Graf Klaudia, Enrico Castelnuovo – Castelnuovo Henrik, 
Su Towsend – Towsend Zsu'  ,  Grazia Deledda – Deledda Grácia,  
John Muir – Muir János, Frances Elisa Hodgson – Hodgson Franciska Eliza, 
Roland Gööck – Gööck Lóránt, Francesco Petrarca – Petrarca Ferenc, 
Heinrich v. Ofterdingen – Ofterdingen Henrik,      Immanuel Kant – Kant Immánuel, 
Walter Sperling – Sperling Valter, Guy de Maupassant – Maupassant Vitus, 
Eliška Horelova – Horelova Eliza, Camille Flammarion – Flammarion Kamill, 
Jerome K. Jerome – Jerome Klapka Jeromos, William Blake – Blake Vilmos, 
Johann Wolfgang v. Goethe – Goethe W. János, Otto v. Bismarck – Bismarck Ottó, 
Vlagyimir Maskov – Maskov Vladimir, Eric Linklater – Linklater Erik, 
Dimitar Korudzsiev – Korudzsiev Demeter, Theodor Fontane – Fontane Tódor, 
Marlene Dietrich – Dietrich Marléne, Henry van Dyke – Dyke Henrik, 
Stephen Leacock – Leacock István,  Friedrich v. Schiller – Schiller Frigyes, 
Luigi Capuana – Capuana Lajos, William Wordsworth – Wordsworth Vilmos, 
Conrad Ferdinand Meyer – Meyer Konrád Ferdinánd,    Robert Frost – Frost Róbert, 
Hans Christian Andersen – Andersen Jani Krisztián,      Victor Hugo – Hugo Viktor, 
Antonín Rükl – Rükl Antal, Henry-Frederic Amiel – Amiel Henrik Frigyes, 
Oliver Wendell Holmes – Holmes Olivér Vendel,  Stanisław Lem – Lem Szaniszló, 
Robert Musil – Musil Róbert,       Charles Robert Darwin – Darwin Károly Róbert, 
Heinrich Heine – Heine Henrik,  Paul Valéry – Valéry Pál,  Karl May – May Károly, 
Etienne Rey – Rey István, Joanna Kathrin Rowling – Rowling Johanna Katalin, 
Joseph Joubert – Joubert József,  François Villon – Villon Ferenc 
Jonathan Swift – Swift Jónás,   Louis Bromfield – Bromfield Lajos, 
Giuseppe Mezzofanti – Mezzofanti József,  Franz Jahn – Jahn Ferenc, 
Henri Bergson – Bergson Henrik,  Josef Klepešta – Klepešta József, 
John Keats – Keats János,  Miguel Cervantes Saavedra – Cervantes Saavedra Mihály, 
Christian Morgenstern – Morgenstern Krisztián, Otto Jespersen – Jespersen Ottó, 
Pedro Calderón de la Barca – Barca Calderón Péter,   Jules Renard – Renard Gyula, 
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Konrad Lorenz – Lorenz Konrád, Lev Nyikolajevics Tolsztoj – Tolsztoj Leó, 
Dennis Shasha – Shasha Dénes, Georg Bernard Shaw – Shaw György Bernát, 
Lewis Wolpert – Wolpert Lajos,     Pedro Antonio de Alarcon – Alarcon Péter Antal, 
Adam Wiśniewski-Snerg – Wiśniewski-Snerg Ádám,    Jean Calvin – Kálvin János, 
Théodore de Banville – Banville Tivadar, Alekszandr Beljajev – Beljajev Sándor, 
Theodor Storm – Storm Tódor,  Théophile Gautier – Gautier Teofil, 
Karl Neumann – Neumann Károly,  Alphonse Daudet – Daudet Alfonz, 
Igor Roszohovatszkij – Roszohovatszkij Igor,      Bertold Brecht – Brecht Bertalan, 
Emily Brontë – Brontë Emilia, Jean François Paul de Gondi Retz – Retz Pál, 
Nichols Beverley – Beverley Miklós,  Antonio Bonfini – Bonfini Antal, 
Tadeusz Dołega-Mostowicz – Dołega-Mostowicz Tádé,   David Lodge – Lodge Dávid, 
Karel Čapek – Čapek Károly,   Erich Kästner – Kästner Erik, 
William John Locke – Locke Vilmos,  Adam Mickiewicz – Mickiewicz Ádám, 
Marie-Catherine 'D Aulnoy – D' Aulnoy Mária Katalin,  Jack London – London Jani, 
Charles Batteux – Batteux Károly,  Richard Katz – Katz Richárd, 
John Steinbeck – Steinbeck János,  Charles Baudelaire – Baudelaire Károly, 
Bernard Fontanelle – Fontanelle Bernát, José Gutierez – Gutierez József, 
Friedrich v. Schelling – Schelling Frigyes, Francis Jammes – Jammes Ferenc, 
George Enescu – Enescu György, Alexandra David-Neel – David-Neel Alexandra, 
Ludwig Wittgenstein – Wittgenstein Lajos,  Rudolf Stratz – Stratz Rudolf, 
Mary T. Browne – Browne Mária T. , Alexander Puskin – Puskin Sándor, 
Philip Sidney – Sidney Fülöp,   William Saroyan – Saroyan Vilmos, 
Wilkie Collins – Collins Vilmos,  Cornell Woolrich – Woolrich Kornél, 
Nataly Eschstruth – Eschstruth Natália,  Matilde Serao – Serao Matild, 
François Rochefoucauld – Rochefoucauld Ferenc, Hal Clement – Clement Henri, 
Andre Gide – Gide Endre,   Honor Tracy – Tracy Honória, 
William Robertson –  Robertson Vilmos,  Eric Knight –  Knight Erik, 
Benjamin Franklin – Franklin Benjámin, Harry Harryson – Harryson Henri, 
Christine Breden – Breden Krisztina,  James Jeans – Jeans Jakab, 
Maurice Leblanc – Leblanc Móric,  Henryk Sienkiewicz – Sienkiewicz Henrik, 
Lev R. Sejnyin – Sejnyin R. Leó,  Daniel De Foe – De Foe Dániel, 
Emil Gaboriau – Gaboriau Emil,  Edna Ferber – Ferber Edina, 
Mihail Zoscsenko – Zoscsenko Mihály,  Karl Theodor Körner – Körner Károly Tódor, 
Wilham Collins – Collins Vilmos,  Felix Salten – Salten Félix, 
Henry King – King Henrik,   Siegmund Freud – Freud Zsigmond, 
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