Nyíri Attila
alittA irí˘

Vegyes versek
wesrev se”eV

Az álom a leggonoszabb kerítő

őtíreq bba%onoggel a molá zA

őzűfőpic A

A cipőfűző

tnék"nö" waragoB
;nebtse za wanllá%
,lognah si wö'üT
.nebbe% es sámírp
őlűd a rám ekrü°
.őzűfőpic a sé

Bogarak gyöngyként
szállnak az estben;
Tücsök is hangol,
prímás se szebben.
Szürke már a dűlő
és a cipőfűző.

,!áráb a nöjeB
;tegéb nesékéb
mettellem llágeM
.degét avtálgem
őtűf a rám lleq meN
.őzűfőpic igér s

Bejön a bárány,
békésen béget;
Megáll mellettem
meglátva téged.
Nem kell már a fűtő
s régi cipőfűző.

lú"iq !éfgalli~
;nebdne' itse za
,talli ná!rá bmoL
.nezzer es őlle%
ődüt a tsom lugáT
.őzűfőpic a sé

Csillagfény kigyúl
az esti csendben;
Lomb árnyán illat,
szellő se rezzen.
Tágul most a tüdő
és a cipőfűző.

aros wekélmE
;mélef lokudnab
,wattam _ wese!éF
.mé!e za dnim-dnim
őtűh a nav né+eH
.őzűfőpic jú za s

Emlékek sora
bandukol felém;
Fényesek – mattak,
mind-mind az enyém.
Helyén van a hűtő
s az új cipőfűző.

,moráv mola"nA
;erdner már zá"iv
molá nedíle°
.ermeme% djam llá%
őzűtiq a sení°
.őzűfőpic a sé

Angyalom várom,
vigyáz rám rendre;
Szelíden álom
száll majd szememre.
Színes a kitűző
és a cipőfűző.

nabávah getegref .11233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1997. január 26

za nojráj en za ,léf ikA
roksálluhbmol nebődre

Aki fél, az ne járjon az
erdőben lombhulláskor

avá" A

,avá" :ajráp wanrotáb A
agásrotáb a wenika
.abáni za dala% ramah
:tő lőri%%em deremsigeM
tős ,lutnappor ,léf evtek%er
.tőpiclú! a itöq si lef
,tlov :melémer _ wnützöq ne+I
,dloH akóla' a tnim ,nav "av
.dlo tekereq nétni% +ema

nabávah netsipan .1711 ,a'araregÉ

A gyáva

A bátornak párja: gyáva,
akinek a bátorsága
hamar szalad az inába.
Megismered messziről őt:
reszketve fél, roppantul, sőt
fel is köti a nyúlcipőt.
Ilyen köztünk – remélem: volt,
vagy van, mint a csalóka Hold,
amely szintén kereket old.

Égeraracsa, 2001. június 8.

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

A keménység a szilárd testek
szerkezetéből adódó ellenállás,
amely összehasonlítható

alad gnarah A

A harang dala

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

A vasárnapot hirdetem,
és dísz vagyok az ünnepen.

movíheb"e tekepén A
.nomognahcré sotaládo'

A népeket egybehívom
csodálatos érchangomon.

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

Úrrá leszek a szeleken,
s a kegyetlent szelídítem.

,no%onog a modoklarU
.motarisle takatloh a

Uralkodom a gonoszon,
a holtakat elsiratom.

,metnekreslef takátsul A
.nesétemet a wegreseq s

A lustákat felserkentem,
s kesergek a temetésen.

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

nabávah a!adlöf .711 ,a'araregÉ

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

Égeraracsa, 2000. szeptember 12.

,dut tnednim ifréf Ay
Ydut nabboj tnednim őn a
őzre% nelteremsI

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

wo!álat wo!ál A

A lányok talányok

wo!ál a "oh ,moduT

Tudom, hogy a lányok

.wo!álat "an !ozib

bizony nagy talányok.

wo!ál a "ohleviM

Mivelhogy a lányok

.wo!ákro%ob idlöf

földi boszorkányok.

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

Talán az arányok
nem mindig szokványok.
Pedig nem parányok

.wo!ál a weze rám

már ezek a lányok.

,wo !áih a bbáknI

Inkább a hiány ok,

.wo!ál a wanlotóp tim?

nabávah getegref .1233334555567 ,tsepsiQ

'mit pótolnak a lányok.

Kispest, 1996. január 14.

,léf men ika ,rotáb a za meNy
Yrem sigém sé léf ika ,za menah
sádnom igér

„Nem az a bátor, aki nem fél,
hanem az, aki fél és mégis mer”
régi mondás

óvuklagem A

A megalkuvó

,avá" lüleb si sőhjá% A

A szájhős is belül gyáva,

.ajá% ahos llá men eb ráb

bár be nem áll soha szája.

,e%rep ,e%rep "oh ,azzókja°

Szajkózza, hogy persze, persze,

.e%rem géle ázzoh 'nin ed

de nincs hozzá elég mersze.

nabávah netsipan .11233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1997. június 3.

zamlatuj tnire% demedré sros A

melere% tterégem A

xegév wenmelere% a nav rokim "oh ,doduT
.ekétré gástárab a winűtlef rokimA

nabávah getegref .2711 ,tsepsiQ

A sors érdemed szerint jutalmaz

A megérett szerelem

Tudod, hogy mikor van a szerelemnek vége?
Amikor feltűnik a barátság értéke.

Kispest, 2005. január 5.

,tetelé za ddomlá eNy
YXtadiamlá za dlé
'ánatój ődnelelví%gem

„Ne álmodd az életet,
éld az álmaidat!”
megszívlelendő jó tanács

rebme őnem A

,lleq innem nodatu zA
.+édevne% iné"e men zE
,welél i'návíq ,tset somzI
.lé levőtteq e rebme za S

A menő ember

Az utadon menni kell,
Ez nem egyéni szenvedély.
Izmos test, kíváncsi lélek,
S az ember e kettővel él.

:nabságzom a lleq inniH
.nebtelé za léc bbőfgel A
,%ége welél a s tset a %el "Í
.meletré za bbese!éf sÉ

Hinni kell a mozgásban:
A legfőbb cél az életben.
Így lesz a test s a lélek egész,
És fényesebb az értelem.

:tahlo%aláv iknednim djaM
.lleq ah _ Yxlátludni nannoHy
iknes dut men inlelef mÁ
Yxlezekré ávoHy :"oh ,arrA

Majd mindenki válaszolhat:
„Honnan indultál?” – ha kell.
Ám felelni nem tud senki
Arra, hogy: „Hová érkezel?”

nabávah ré!eq jú .112711 ,tsepsiQ

Kispest, 2007. augusztus 13.

lu!ári wnünelle men a!ári lé%ógrof A

erékélme sátít%up ikéllemrás A

:nabálaZ ze tnétröt la%%avaT
_ avravaklef trop a _ lé%ógrof so+ámoH
,avrakatle la!!úg topan a atnoveB
.mabál trev terekö" nebzökiM
:datdut mes dagam xléttöj nannoH
tlobmot dennebet +em? ,látlov zéq őtetnüB
,tlobmor tekekétré tnéknákro ótít%up S
.datu za ardomá% avrígeM
,tá novás tlorat tllálef dner A
,ttetni ejűred pan ,tlüel rop !ávtih A
,ttetnih ermejef te+em? ,lóbrop a nebdne' S
.tánorok!ara ttő% avjúbiQ

nabávah molá .1233334555567 ,tsepsiQ

A forgószél iránya nem ellenünk irányul

A sármelléki pusztítás emlékére

Tavasszal történt ez Zalában:
Homályos forgószél – a port felkavarva –
Bevonta a napot gúnnyal eltakarva,
Miközben gyökeret vert lábam.
Honnan jöttél? magad sem tudtad:
Büntető kéz voltál, 'mely tebenned tombolt
S pusztító orkánként értékeket rombolt,
Megírva számodra az utad.
A rend felállt tarolt sávon át,
A hitvány por leült, nap derűje intett,
S csendben a porból, 'melyet fejemre hintett,
Kibújva szőtt aranykoronát.

Kispest, 1996. december 10.

lüzöq wárioM a nabgálivtih görög A
talanoftelé za ajnof ótolQ

nieké%ővö% sros A

:gereketle motalodnoG
xwerebme za wőzöbnölüQ
,et tnim ,na+o dnim :nöj %aláV

A görög hitvilágban a Moirák közül
Klotho fonja az életfonalat

A sors szövőszékein

Gondolatom eltekereg:
Különbözők az emberek?
Válasz jön: mind olyan, mint te,

.ettő% neké% sám sros a wa~

Csak a sors más széken szőtte.

nabávah molá .2711 ,tsepsiQ

Kispest, 2005. december 10.

:nebtelüvér wosárí ój A
wentelü% artallagus ősleb

A jó írások révületben:
belső sugallatra születnek

aktit sétmeret A
(eksőlev)

xtotadalef dlo na"oh ,iQ
inetmeret lőbimmes A
.ttotada wenkeseveq wa'
.enűb órí za űm %%or A
,inetsi :lleq gásttollá%geM
.emedré ő za men ,ój a s

nabávah ótnobgéj .711 ,tsepsiQ

A teremtés titka
(velőske)

Ki, hogyan old feladatot?
A semmiből teremteni
csak keveseknek adatott.
A rossz mű az író bűne.
Megszállottság kell: isteni,
s a jó, nem az ő érdeme.

Kispest, 2000. február 10.

Szendergéskor az ősi ösztön
kerekedik a tudat fölé

nöt%ö iső za rokségredne°
élöf tadut a widekereq

"áv A

ól a llá nabmáraq A
;lokorbod ,naso!ágam
,ráj lovát nabtalodnoG
.loh "oh ,tza wa' ajdut ő

A vágy

A karámban áll a ló
magányosan, dobrokol;
Gondolatban távol jár,
ő tudja csak azt, hogy hol.

,nálat ráj nokát%up A
xttetehlé ajátjaf loh?
;ahalav ,rokimalaV
.telezpéq a%%iv i%iv s

A pusztákon jár talán,
'hol fajtája élhetett?
Valamikor, valaha;
s viszi vissza képzelet.

,nojali% dlugá% nánóR
,léklef pan a errema
tívüs sé llá% e!éröS
.lé% a tto ttellem elüf

Rónán száguld szilajon,
amerre a nap felkél,
Sörénye száll és süvít
füle mellett ott a szél.

Xinzeré Xlleq inlagra˘
Xtőgevel ój a inví%
eb ipel tamrah ssirf loH?
.tőlegel dlöz ,edü za

Nyargalni kell! érezni!
szívni a jó levegőt!
'Hol friss harmat lepi be
az üde, zöld legelőt.

Xintatgáv anlov ój eD
;nodav ,tto ,arjú ,arjú
,neletgév rátah a loH?
.nodaba% tehel inlé s

nabávah netsipan .11233334555567 ,a'araregÉ

De jó volna vágtatni!
újra, újra, ott, vadon;
'Hol a határ végtelen,
s élni lehet szabadon.

Égeraracsa, 1997. június 14.

Ymuezúm isáiró "e egréq dlöF Ay
trebóR +oráQ nivraD

„A Föld kérge egy óriási múzeum”
Darwin Károly Róbert

sázotláv A

,tlúmle "oh ,ráq tréima ,tloV
.tlúm a menneb teven sé ríS
wőz!esrev jú ,wo!o%iv jÚ
.tlukala "í ,le wájlalgoF
,wizöbnölüq wi"ednim ?djaM
.ti%évűm wa' tjú! te%émreT
wüjremsi men "oh ,jab a zA
.tie!évröt sázotláv A

A változás

Volt, amiért kár, hogy elmúlt,
Sír és nevet bennem a múlt.
Új viszonyok, új versenyzők
Foglalják el, így alakult.
Majd' mindegyik különbözik,
Természet nyújt csak művészit.
Az a baj, hogy nem ismerjük
A változás törvényeit.

tser wa' evrém zehrebme zA
.te%émret ússal no"an A
,sázotláv a sépél őslE
.tenemtá rám gésbnölüq A

Az emberhez mérve csak rest
A nagyon lassú természet.
Első lépés a változás,
A különbség már átmenet.

,tlúmle "oh ,ráq tréima ,tloV
.tlúm a menneb teven sé ríS
wőz!esrev jú ,wo!o%iv jÚ
.tlukala "í ,le wájlalgoF

Volt, amiért kár, hogy elmúlt,
Sír és nevet bennem a múlt.
Új viszonyok, új versenyzők
Foglalják el, így alakult.

nabávah a!adlöf .1111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1999. szeptember 10.

Ymonáb a %el lóbmonábmeNy
gésse'löb ipén

„Nembánomból lesz a bánom”
népi bölcsesség

x wajda en _ wajdA

Adjak – ne adjak ?

;sigém lo%garahgem ,woda men aH

Ha nem adok, megharagszol mégis;

.si né mo%garahgem ,woda gem ah

ha meg adok, megharagszom én is.

nabávah te%é!e .1111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1999. november 9.

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

Az egyensúly érdekében a kényelem
árát másoknak kell megfizetni

lüklén tarakA

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

nabávah te%é!e .11711 ,tsepsiQ

Akarat nélkül

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

Kispest, 2002. november 26.

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

sétmeret _ sátoklA

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

Alkotás – teremtés

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

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

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

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

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

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

nabávah ré!eq jú .12711 ,a'araregÉ

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

Égeraracsa, 2006. augusztus 20.

Magyarázat
A tüzijáték alatt kitört vihar
több ember halálát okozta

Ytrate%%ö +ema ,tezmen a gof inlÉy
!arA

„Élni fog a nemzet, amely összetart”
Arany

X gem jllÁ

,tneb tnim ,"ú neppé tniq %evlüröq +em? ,telölűˇ
,seveh +o tehel mesgém
,tnednim el nojlobmor nebéven sádalah "oH
.semen sé iső ima
:%tahllágem gím? Xrebme gem jllá sé lázzoklodnoG
Xssev en tegév wanám a
,wankádo' tdaramgem a inlürö gem jlábórP
Xsseven lőbdeví% a sé

nabávah molá .1233334555567 ,tsepsiQ

Állj meg !

Gyűlölet, 'mely körülvesz kint éppen úgy, mint bent,
mégsem lehet oly heves,
Hogy haladás nevében romboljon le mindent,
ami ősi és nemes.
Gondolkozzál és állj meg ember! 'míg megállhatsz:
a mának véget ne vess!
Próbálj meg örülni a megmaradt csodáknak,
és a szívedből nevess!

Kispest, 1996. december 2.

Az őrzőangyal rokonlélek

welélnokor la"naőzrő zA

x wola"nA

:wo"av i'návíq nabólav erimA
xwola"na za weűmen ne+im nojav

nabávah netsipan .1111233334555567 ,a'araregÉ

Angyalok ?

Amire valóban kíváncsi vagyok:
vajon milyen neműek az angyalok?

Égeraracsa, 1999 június 20.

ne"em návrís sé léklef ika ,naVy
Yneregnet a lút insereq tázah jÚ
őzre% nelteremsI

X t!éf %%arÁ

xúromo% welél a ah ,tset a %et tiM
.úrobáh a enneb lúd ,de!röge%%Ö
,eb+ém a ?lluh natdaráf ,vdeq a nahuZ
.ejékéb sárís "an a wiz!áih sÉ
,dejef a absagam dstrat ,dagam iq dzúH
Xtemörö s tetetere% a dzorátkaR
,gém wenlé dettellem wiq? ,jda wankozA
X"él welél ótígáliv ,t!éf a d%arÁ

nabávah te%é!e .711 ,tsepsiQ

„Van, aki felkél és sírván megyen
Új hazát keresni túl a tengeren”
Ismeretlen szerző

Árassz fényt !

Mit tesz a test, ha a lélek szomorú?
Összegörnyed, dúl benne a háború.
Zuhan a kedv, fáradtan hull' a mélybe,
És hiányzik a nagy sírás békéje.
Húzd ki magad, tartsd magasba a fejed,
Raktározd a szeretetet s örömet!
Azoknak adj, 'kik melletted élnek még,
Áraszd a fényt, világító lélek légy!

Kispest, 2000. november 26.

+ema ,aráp i!teleheL xtelé za iM
ótahtál artanallip ekpör "e

Mi az élet? Leheletnyi pára, amely
egy röpke pillanatra látható

"lövké!rÁ

,wnugáliv a gáliv a'ruF

Árnyékvölgy

Furcsa világ a világunk,

;telé im? ,za enneb bbá'ruf s

s furcsább benne az, 'mi élet;

,wnutlov walas "av ropgáriV

Virágpor vagy salak voltunk,

.tegév djam ré nólávkelél s

nabávah ótnobgéj .13711 ,etemerairáM

s lélekválón ér majd véget.

Máriaremete, 2011. február 25.

ettelhi dlohléf a tájkala ilfiq A

A kifli alakját a félhold ihlette

lad-dloH ittelefkézré zA
(eksőlev)

.lad a dakaf lút notaduT

Az érzékfeletti Hold-dal
(velőske)

Tudaton túl fakad a dal.

tős ,laddloH a "í nav a/uQ

Kutya van így a Holddal, sőt

.laggolod ráp rebme +emén

némely ember pár dologgal.

.ado' si men ed ,itré meN
,tőre atjar %ev +obét A
.ajtagu wa' levüd tte%ev s

nabávah ótnobgéj .711 ,tsepsiQ

Nem érti, de nem is csoda.
A téboly vesz rajta erőt,
s veszett dühvel csak ugatja.

Kispest, 2000. február 22.

wanassatlocnát no=árap nevelEy
YXaka%tjé nednim wögödrö za
Ygásnávíkójy ipén

„Eleven parázson táncoltassanak
az ördögök minden éjtszaka!”
népi „jókívánság”

őrevekjaB

Bajkeverő

,rebme neltimmeS
;bérev a wa'ráka
,reveq tjab gidniM
.péleb ávohráb ah

Semmitlen ember,
akárcsak a veréb;
Mindig bajt kever,
ha bárhová belép.

er"e wa' lárfóL
,avtatpoq tévle! a
ejrevy :wájnávíQ
YXa"ar iadar a

Lófrál csak egyre
a nyelvét koptatva,
Kívánják: „verje
a radai ragya!”

nabávah molá .1711 ,tsepsiQ

Kispest, 2001. december 13.

lü%éq nezehen dé%eb woSy
Ylüklén gásguzah sé sála'
akódnom ipén

„Sok beszéd nehezen készül
csalás és hazugság nélkül”
népi mondóka

x ú"ráB

xgataglab a za améN _

Bárgyú ?

– Néma az a balgatag?

.gatagllah wa' ,atub meN _

– Nem buta, csak hallgatag.

nabávah telekiq .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. március 15.

,etél wanna wé!rá tdemreD
er!éf a iq pél men ika

Dermedt árnyék annak léte,
aki nem lép ki a fényre

natloké!ráeB

,nocra za tuf +osom ű!!öQ
;nökőzem a !éfpan a tnim

Beárnyékoltan

Könnyű mosoly fut az arcon,
mint a napfény a mezőkön;

,nökőder droz wizávotéT

Tétovázik zord redőkön,

.nosole evnettergem djam

majd megrettenve eloson.

nabávah sádlá .111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2003. július 18.

A felszínen magvető szánt,
alatta „fekete gyémánt”

,tná% őtevgam není%lef A
Ytnámé" etekefy attala

ttellem wáskoB

,ődi ózjar _ ságno=ődrE
.őgnered si gálivdloh A
,ek'imalav eségnereD
.eziv ót a si go+osoM
,ti!árap "e őlle% a gneL
.widózordof elé% zív A
,nélé% sát%it etge% wáfsráH
.!égel téq lü ,ttellem wáskoB
:őtteq a dnim zirő tsázzI
.őgevel wos itehré meN
xtehel im "oh nabkiamlaH
.tene%af a witegé ttO

nabávah netsipan .1711 ,a'araregÉ

Boksák mellett

Erdőzsongás – rajzó idő,
A holdvilág is derengő.
Derengése valamicske,
Mosolyog is a tó vize.
Leng a szellő egy parányit,
A víz széle fodrozódik.
Hársfák szegte tisztás szélén,
Boksák mellett, ül két legény.
Izzást őriz mind a kettő:
Nem érheti sok levegő.
Halmaikban hogy mi lehet?
Ott égetik a faszenet.

Égeraracsa, 2001. június 23.

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

Az élet olyan per, amelyben
már megszületett az ítélet

x i!!e wa~

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

Csak ennyi ?

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

,wnülelef sé wnüdréQ

Kérdünk és felelünk,

.wnülepic sé wnü%ev

veszünk és cipelünk.

,wnulárgu sé wnullÁ

Állunk és ugrálunk,

.wnulák%ú sé wnu%táj

játszunk és úszkálunk.

,wnudaram sé wnü"eM

Megyünk és maradunk,

.wnulahgem sé wnülé

élünk és meghalunk.

nabávah a!adlöf .1233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1996. szeptember 5.

tehel ót%aráf +iMy
YXgás%onog wörö za
nalatreB therB

„Mily fárasztó lehet
az örök gonoszság!”
Brecht Bertalan

sézejefiq sorádnofú~

Csúfondáros kifejezés

,%agiv !ávos za armomá°

Számomra az sovány vigasz,

zag ólo!úg megne za "oH

Hogy az engem gúnyoló gaz

,zagi ze ah ,nácra elge˘
.%amirg %amip ttel lótnofoP

nabávah ré!eq jú .1111711 ,a'araregÉ

Nyegle arcán, ha ez igaz,
Pofontól lett pimasz grimasz.

Égeraracsa, 2004. augusztus 2.

ttőle netsI enelejgem tnimalaVy
Yatadalef sétmeret a norok"e
norÁ isámaT

13 iajdnalaq emöD

:nesézgéviq "e témöD wizedrékgeM
xlekkelél a - nétni%ő ddnom _ %llá na"oH _
:ne%ége tlov divör %aláv sőlev A

„Valamint megjelene Isten előtt
egykoron a teremtés feladata”
Tamási Áron

Döme kalandjai 11

Megkérdezik Dömét egy kivégzésen:
– Hogyan állsz – mondd őszintén – a lélekkel?
A velős válasz rövid volt egészen:

.le detehev men tza ,látda men timA _

– Amit nem adtál, azt nem veheted el.

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

Pestszentlőrinc, 2014. november 4.

Yasázotálroq wnugamnö !émelév Ay
’ibaB

113 iajdnalaq emöD

avludrof zehémöD _ ár %lo%aláv tiM _

„A vélemény önmagunk korlátozása”
Babits

Döme kalandjai 12

– Mit válaszolsz rá – Döméhez fordulva

:idrékgem ikráb ah ,_ ajárobmic A

A cimborája –, ha bárki megkérdi:

Yxa!ámoda rÚ za gásnaltadut Ay

„A tudatlanság az Úr adománya?”

.iré si jab wos tza ,dut takos ikA _

– Aki sokat tud, azt sok baj is éri.

nabávah getegref .2711 ,tágirotaliF

Filatorigát, 2015. január 16.

Xpanloh djam _ :ajdnom tzA
.pan tnim ,pan iltémsi
:daka si wnüttözöQ
Xttala pan a jú 'nin

Azt mondja: – majd holnap!
ismétli nap, mint nap.
Közöttünk is akad:
nincs új a nap alatt!

etelé ótagolah "E

Egy halogató élete

,tehel ah ,ő t%alaH
,ttellem akédná% ój
.tte+eh sátjah ton%ah

Halaszt ő, ha lehet,
jó szándéka mellett,
hasznot hajtás helyett.

,tehel panloh nálaT
,tehet men rám am ah
.tte%evle ejedi s

Talán holnap lehet,
ha ma már nem tehet,
s ideje elveszett.

tehel men inrélE
,ttet men ah"oh ,timmes
.ttedegerögem gím?

nabávah sádlá .111711 ,a'araregÉ

Elérni nem lehet
semmit, hogyha nem tett,
'míg megöregedett.

Égeraracsa, 2003. július 10.

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

%agiv siq "E

„Az ember szenvedélyeinek játékszere”
Kästner Erik

Egy kis vigasz

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

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

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

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

nabávah sádlá .112711 ,tsepsiQ

Kispest, 2007. július 29.

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

x géle ó% "E

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

nabávah telekiq .11233334555567 ,tsepsiQ

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

Egy szó elég ?

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

Kispest, 1997. március 9.

,merév a ajgof wotá zá% aHy
,dnokav reze löf rút tatág aH
Ymeréle sigém tnáecó zA
idA

sázoka"áv tlugát éssemete"E

„Ha száz átok fogja a vérem,
Ha gátat túr föl ezer vakond,
Az óceánt mégis elérem”
Ady

Egyetemessé tágult vágyakozás

:ajmo%sádut rebme za "aN
.arój a "áv ,erpé% a "áV
talodnog 'löb ,itederE
.ttala pan a tdaram séveQ

Nagy az ember tudásszomja:
Vágy a szépre, vágy a jóra.
Eredeti, bölcs gondolat
Kevés maradt a nap alatt.

wátivtih sé emlenétröT
wájtíkala Ł wanlukalA
,wizektniré +em? ,gáliv téQ
.gidde tsám"e wéttetré meN

Történelme és hitviták
Alakulnak → alakítják
Két világ, 'mely érintkezik,
Nem értették egymást eddig.

inetípé enéq tadiH
.immes gés%éq * tzöq robát téQ
,amlá ga!a ttozomlahleF
.a!áih a taraka wa~
,wa' tnutelé tréza teheL
.wat!uhiq rám we!éf a treM
sávuklagem _ gési+éme°
xsámár _ péq "av ,%el !ámlozáM
wnuroq ilet lekkégertiH
xwnu"av weze :wizokládo~
:ahmol tehel men golod "E
.ajmo% sádut neletgév A

nabávah a!adlöf .11112711 ,a'araregÉ

Hidat kéne építeni
Két tábor közt ― készség semmi.
Felhalmozott anyag álma,
Csak akarat a hiánya.
Lehet azért életunt csak,
Mert a fények már kihunytak.
Személyiség – megalkuvás
Mázolmány lesz, vagy kép – rámás?
Hitregékkel teli korunk
Csodálkozik: ezek vagyunk?
Egy dolog nem lehet lomha:
A végtelen tudás szomja.

Égeraracsa, 2009. szeptember 9.

„Azelőtt a nők elpirultak, ha
szégyellték magukat, ma
szégyellik, ha elpirulnak”
Dietrich Marléne

ah ,watluriple wőn a ttőlezAy
am ,takugam wétlle"é%
Ywanluriple ah ,wille"é%
enélraM hirtiD

…nebbeseveq er"E

Egyre kevesebben…

,za widösöröV
;garah a tnöle tiq?
,lurip lőtne"é°
.wanadrohel tika

Vörösödik az,
'kit elönt a harag;
Szégyentől pirul,
akit lehordanak.

,si za luripiQ
;nav egelem weniq?
cra ság=opsoriP
.natta'' lőtgés%ége

Kipirul az is,
'kinek melege van;
Pirospozsgás arc
egészségtől 'csattan.

lé nabrok%amaQ
,ólurip bbötgel a
,!él űví% őzrÉ
.ótahzíbgem gelőf s

Kamaszkorban él
a legtöbb piruló,
Érző szívű lény,
s főleg megbízható.

watlurip rö%bböT
,negér wnieső le
xttetehnétröt iM
.metré mes magam tze

Többször pirultak
el őseink régen,
Mi történhetett?
ezt magam sem értem.

wa'sigém trézA
:lukonoq medrékgem
,őn gáspanam naV
xluriple gém ika

Azért mégiscsak
megkérdem konokul:
Van manapság nő,
aki még elpirul?

nabávah molá .111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2003. december 17.

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

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

gáv ebnevelE
(nátu wosát%aláv)

gáveleb ebnevele zA

Elevenbe vág
(választások után)

Az elevenbe belevág

:gár +ema ,sédréq sagof a

a fogas kérdés, amely rág:

,gát lohsám ,wű% tréim lohéN

Néhol miért szűk, máshol tág,

xgáliv a llá tréim wenseme% s

s szemesnek miért áll a világ?

nabávah wele% .117.11 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2002. április 22.

,wopanzöktéh a watdapáS
wopaq si tní% nepennü za

Sápadtak a hétköznapok,
az ünnepen színt is kapok

ttel-%íd tlukaflE

Elfakult dísz-lett

.wederbé erékrü% tdaráF

Fáradt szürkére ébredek.

,wepennü za wettel ávoH

Hová lettek az ünnepek,

xwopan ttözötlö eb%íd A

A díszbe öltözött napok?

.wotahlolad men nebtétöS

Sötétben nem dalolhatok.

,meken a%%iv wájda ,wájdA

Adják, adják vissza nekem,

Xnemeklel "nö" sorip ne"eL

Legyen piros gyöngy lelkemen!

nabávah te%é!e .11711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2002. november 6.

,na!áhadnim wützű toktiT A * y
Ywecrep a tnim ,watllá% wevé za s
cnereF oliV

x davmahlE

„ — A Titkot űztük mindahányan,
s az évek szálltak, mint a percek”
Villon Ferenc

Elhamvad ?

xegév %el ?"oh wangáliv A

A világnak hogy' lesz vége?

,neblé% a tsüf tnim ,wilúmlE

Elmúlik, mint füst a szélben,

,ergé za llá% tnékkérobub s

s buborékként száll az égre,

,ergév davmah lótpaN a "aV

Vagy a Naptól hamvad végre,

xnebzív a ós tnim ,wil%ole s

s eloszlik, mint só a vízben?

nabávah netsipan .11711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2002. június 4.

xsivöt dav wankakos wise tréim lujíDy
Ysi teví% a tágam wisereq nebjef treM
rodnáS tohaV

ludrofőle evtévlE

,ajdroh nebéjef a téví% ima ,naV

„Díjul miért esik sokaknak vad tövis?
Mert fejben keresik magát a szívet is”
Vachott Sándor

Elvétve előfordul

Van, ami szívét a fejében hordja,

.atálas sejef a _ luádlép _ ne+I

Ilyen – például – a fejes saláta.

nabávah te%é!e .11113711 ,tágirotaliF

Filatorigát, 2014. november 21.

nebléf órígásjú zAy
Yaicnet%izge tdaram
óttO wrámziB

„Az újságíró félben
maradt egzisztencia”
Bismarck Ottó

lüneletvlE

Elvtelenül

,neletvle ah ,órígásjÚ

Újságíró, ha elvtelen,

.tto"ahetih a tnim ,na+o

olyan, mint a hitehagyott.

tsédzüq ,tém%e nájá+áp A
.tto"ahebléf lünelet'eb

nabávah ótnobgéj .1111233334555567 ,tsepsiQ

A pályáján eszmét, küzdést
becstelenül félbehagyott.

Kispest, 1999. február 22.

,tzana"u wandotárabelef dnávíq eNy
"oh tehel trem ,wandagamnö tima
Yesélzí za sám iken
tánreB "röˇ óS

„Ne kívánd felebarátodnak ugyanazt,
amit önmagadnak, mert lehet hogy
neki más az ízlése”
Shaw György Bernát

wnugálivmelezrÉ
(eksőlev)

.tatláglo%iq taludni zA
,wnütih a za ,iső imA
.talugnah wa' wnü+édeq "í
.wenzöbnölüq wnietezéN

Érzelemvilágunk
(velőske)

Az indulat kiszolgáltat.
Ami ősi, az a hitünk,
így kedélyünk csak hangulat.
Nézeteink különböznek.

,wnügé le++édevne% ah mÁ

Ám ha szenvedéllyel égünk,

.wenséző"gem a nav a+ús

súlya van a meggyőzésnek.

nabávah terégí .1711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2001. május 7.

:tjab ssál eNy
,tedörű% norá˘
tadábus neléT
YXd"ah en lE
meletni

„Ne láss bajt:
Nyáron szűrödet,
Télen subádat
El ne hagyd!”
intelem

woka%pan nabkoka%vÉ

Évszakokban napszakok

,alanjah vé za %avaT

Tavasz az év hajnala,

,ara! a zűt nabjátléD

Déltájban tűz a nyara,

,a!okla %el %ő za djaM

Majd az ősz lesz alkonya,

.aka%jé romoq a lét S

nabávah terégí .123711 ,cnirőltne%tseP

S tél a komor éjszaka.

Pestszentlőrinc, 2016. május 7.

tnorfgedih sorataviZy
Ytnordár ah ,ráv takos men
aluger it%arap

„Zivataros hidegfront
nem sokat vár, ha rádront”
paraszti regula

ótjahőhleF

Felhőhajtó

,getegref a ,mosavoL

Lovasom, a fergeteg,

xgereket loh ,ajdut iq

ki tudja, hol tekereg?

,getegner ,moglod dakA
.tekevret djam wetí%éq
,wetegreq tekőhlef "aN

Akad dolgom, rengeteg,
készítek majd terveket.
Nagy felhőket kergetek,

:wegetter lótta wa' sé

és csak attól rettegek:

,tezekre% a dnom tödő~

Csődöt mond a szerkezet,

xdekergem ah"oh %el im s
,tegetnem abáihdniM
.weletreq abáih sé
,tegele wotahtagllaH
xwetehdzeq abjú nát "av

nabávah ré!eq jú .711 ,a'araregÉ

s mi lesz hogyha megreked?
Mindhiába menteget,
és hiába kertelek.
Hallgathatok eleget,
vagy tán újba kezdhetek?

Égeraracsa, 2000. augusztus 1.

za tehlürediq lánsádalE
imlat "oh ,si lór!ara

Eladásnál kiderülhet az
aranyról is, hogy talmi

x ótahtlávleF
(eksőlev)

_ neltelév men _ tzöq werebmE
,zagi ólaV .simah a woS
.nebtelé za znép %%or a tnim
:degét mes "av ,djam tatgu!geM
_ %agiv wa' ze _ ah ,anlov óJ
.tetéteb tnim ,wnántahtlávlef

nabávah ótnobgéj .11233334555567 ,tsepsiQ

Felváltható ?
(velőske)

Emberek közt – nem véletlen –
Sok a hamis. Való igaz,
mint a rossz pénz az életben.
Megnyugtat majd, vagy sem téged:
Jó volna, ha – ez csak vigasz –
felválthatnánk, mint betétet.

Kispest, 1997. február 1.

esédréq taraka tih A

A hit akarat kérdése

óráv!éF
(eksőlev)

Fényváró
(velőske)

.gáliv a rám tlürem ebdöQ

Ködbe merült már a világ.

,te"eh ,tazáh ,trebme tle!lE

Elnyelt embert, házat, hegyet,

.tál mes timmes izén ika s
.!émer a gé se'ém a tniM
,tehel rokka intál arjÚ
.!éf a wnázzoh réta%%iv ah

nabávah getegref .111233334555567 ,tsepsiQ

s aki nézi semmit sem lát.
Mint a mécses ég a remény.
Újra látni akkor lehet,
ha visszatér hozzánk a fény.

Kispest, 1998. január 14.

,gidnim godad nesetelü'eb ikalav aHy
Ywiduzah nárfic ah tnim ,wü%%ev nebbeseví%
sátípallágem 'löb

ré mes ti!crakiF

:nav wos ?+o sérétle ttözöq avá" a sé rotáB
.nab%%or a sé nabój tréázagi iq llá rotáB
:ttiv men gém erbbőle asállavtih rebme aváˇ
.timmes ttotál es ő ,láttál es et ,mattál es nÉ _

nabávah sádlá .1111711 ,a'araregÉ

„Ha valaki becsületesen dadog mindig,
szívesebben vesszük, mint ha cifrán hazudik”
bölcs megállapítás

Fikarcnyit sem ér

Bátor és a gyáva között eltérés oly' sok van:
Bátor áll ki igazáért jóban és a rosszban.
Gyáva ember hitvallása előbbre még nem vitt:
– Én se láttam, te se láttál, ő se látott semmit.

Égeraracsa, 2004. július 4.

dalór esem A x%teven tiMy
Ysám vén a wa' ,ló%
%uicároH

sátatlá segelsölöF

,no%%agga en dőtet ekrü°

„Mit nevetsz? A mese rólad
szól, csak a név más”
Horatius

Fölösleges áltatás

Szürke tetőd ne aggasszon,

Xnoza mes"ú %tehtíges meN

Nem segíthetsz úgysem azon!

nabávah molá .12711 ,tsepsiQ

Kispest, 2006. december 25.

Mi fejlesztettük ki a csiptetősen
rögzíthető, fogyasztó fülbevalót

nesőtetpi' a iq wüttet%eljef iM
tólaveblüf ót%a"of ,őtehtízgör

gésőggüfnölüF

Fülönfüggőség

,lüf a bbo"an léniM
;telé za bba%%oh lánna
wájllav tetezén E
.wepén iteleq ,'löb a

Minél nagyobb a fül,
annál hosszabb az élet;
E nézetet vallják
a bölcs, keleti népek.

,si gés%ége za bboJ
;e'nere% a láglo% sé
,wájdnom si lóráhdduB
.elüf a "an negi "oh

Jobb az egészség is,
és szolgál a szerencse;
Buddháról is mondják,
hogy igen nagy a füle.

so!ára %ér e aH
,ertezéniq wereq sé
,ikráb tehel nebdneR
.egés%ége za ój trem

Ha e rész arányos
és kerek kinézetre,
Rendben lehet bárki,
mert jó az egészsége.

télüf wázzúh narkaˇ
,wenkekere" nápaj a
,lőbsétetnüb men mÁ
.wene"el wogadzag "oh

Gyakran húzzák fülét
a japán gyerekeknek,
Ám nem büntetésből,
hogy gazdagok legyenek.

:mödőnűt nopanvéN
,tév mes wnütlepennü za
éllem gásnávíkóJ
xtélüf a wuzzúh tréim

Névnapon tűnődöm:
az ünnepeltünk sem vét,
Jókívánság mellé
miért húzzuk a fülét?

nabávah terégí .111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2003. május 12.

,wankádzag ra"am A
wanlártáh men wika

A magyar gazdáknak,
akik nem hátrálnak

ladadzaG

Gazdadal

(evtísénezgem)

(megzenésítve)

tsom woludnilE
,notú zéhen a
,netsI za djam vÓ
.noh a melev s

Elindulok most
a nehéz úton,
Óv majd az Isten,
s velem a hon.

,rotáb táh we"eL
,nojgo"ar meme%
nejgnez lad a zE
Xnomakja za

Legyek hát bátor,
szemem ragyogjon,
Ez a dal zengjen
az ajkamon!

wentezev wösŐ
,erbbőle gidnim
,artáh wezén meN
.ebővöj wa'

Ősök vezetnek
mindig előbbre,
Nem nézek hátra,
csak jövőbe.

!émer a sé tiH
,nojláglo% meken
e'nere% nejrésíQ
Xnomatu za

Hit és a remény
nekem szolgáljon,
Kísérjen szerencse
az utamon!

wezén si ebme°
,lallálah reze
megne résíklE
.ladrádam gív

Szembe is nézek
ezer halállal,
Elkísér engem
víg madárdal.

wnüdlöf töqedI
,lallanof wos-wos
lügév %el mé!E
Xladaid a

Ideköt földünk
sok-sok fonallal,
Enyém lesz végül
a diadal!

nabávah telekiq .2711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2005. március 26.

1

A magyar gazdáknak,
akik nem hátrálnak

Gazdadal

Elindulok most
a nehéz úton,
Óv majd az Isten,
s velem a hon.

Ősök vezetnek
mindig előbbre,
Nem nézek hátra,
csak a jövőbe.

Szembe is nézek
ezer halállal,
Elkísér engem
víg madárdal.

Legyek hát bátor,
szemem ragyogjon,
Ez a dal zengjen
az ajkamon!

Hit és a remény
nekem szolgáljon,
Kísérjen szerencse
az utamon!

Ideköt földünk
sok-sok fonállal,
Enyém lesz végül
a diadal!

Égeraracsa, 2005. kikelet havában
2

wnüteze!röq wa' t+úsne"e imelle% Ay
arsádoklodnog a sé asátatzotlávgem
Ya%%iv ajtahda a!áih sejlet sélüre%!éq
somoreJ akpalQ more`

1 arki%talodnoG

,tepé% sé tój wos a tza indelefle tlov ráQ
.ttel!éf ima ,nednim tlov !ara nabbároq treM

nabávah sádlá .113711 ,a'araregÉ

„A szellemi egyensúlyt csak környezetünk
megváltoztatása és a gondolkodásra
kényszerülés teljes hiánya adhatja vissza”
Jerome Klapka Jeromos

Gondolatszikra 1

Kár volt elfeledni azt a sok jót és szépet,
Mert korábban arany volt minden, ami fénylett.

Égeraracsa, 2012. július 19.

wi+of dé%eb wa~
lüklén sátagllahgem

Csak beszéd folyik
meghallgatás nélkül

11 arki%talodnoG

,ttala cralá ed ,lüpé arjú apóruE gáspanaM
.daram za laf a …laf a ed ,timráb wenetseftá lohráB

nabávah a!adlöf .113711 ,a'araregÉ

Gondolatszikra 2

Manapság Európa újra épül, de álarc alatt,
Bárhol átfestenek bármit, de a fal… a fal az marad.

Égeraracsa, 2012. szeptember 14.

,meklel ,ebtelé za tete%étlöq jleheLy
Ygásgodlob 'nin lüklén te%étlöq
dlitaM oare°

111 arki%talodnoG

,námro we"eh a mesahos leké% men úb a sé dnog A
.nápu' erví% irebme za widezehen avráj te"löv

nabávah te%é!e .113711 ,tsepsiQ

„Lehelj költészetet az életbe, lelkem,
költészet nélkül nincs boldogság”
Serao Matild

Gondolatszikra 3

A gond és a bú nem székel sohasem a hegyek ormán,
völgyet járva nehezedik az emberi szívre csupán.

Kispest, 2012. november 17.

ta"áv melere% neltelüsejleteb A
tje%ev nehé ed ,t%ejreg

1111 arki%talodnoG

A beteljesületlen szerelem vágyat
gerjeszt, de éhen veszejt

Gondolatszikra 4

,paq ar!rá% ah ,melere% a tattaluM

Mulattat a szerelem, ha szárnyra kap,

.bbasamlanu alán 'nin natdaknal eD

De lankadtan nincs nála unalmasabb.

nabávah getegref .1113711 ,tágirotaliF

Filatorigát, 2013. január 10.

„A nők ereje gyakran a
férfiak butaságában rejlik”
Vaszary Gábor

a narka" ejere wőn Ay
Ywiljer nabágásatub waifréf
robáG ira%aV

2 arki%talodnoG

:armahor sázlút sé géssegedi za zetrévleF
.a=jap !özöq sé sátagllah űre%nöt%ö zA

nabávah telekiq .1113711 ,tágirotaliF

Gondolatszikra 5

Felvértez az idegesség és túlzás rohamra:
Az ösztönszerű hallgatás és közöny pajzsa.

Filatorigát, 2013. március 26.

wütlé wika ,werebme wannaVy
sigém wenröt lavásátatzákcoq
Yélef atalsagam !émese wörö za
no%nröjB enrejtsnröjB

12 arki%talodnoG

,wanllá nasagam +o wima ,woglod wannaV
.wansám mes ,deken mes le wőtehré men "oH

nabávah terégí .1113711 ,tágirotaliF

„Vannak emberek, akik éltük
kockáztatásával törnek mégis
az örök esemény magaslata felé”
Björnstjerne Björnson

Gondolatszikra 6

Vannak dolgok, amik oly magasan állnak,
Hogy nem érhetők el sem neked, sem másnak.

Filatorigát, 2013. május 14.

„Gonosztevő az alkotóművész,
a detektív csak kritikus”
G. K. Chesterton

,%évűmótokla za ővet%onoGY
Ysukitirq wa' vítketed a
notret%e~ .Q .G

112 arki%talodnoG

,tríh a atdagof le!!özöq imén ólbar zag A
.tríb mesahos levima ,tzadnim ettet%evle "oH

nabávah sádlá .1113711 ,"ehbávS

Gondolatszikra 7

A gaz rabló némi közönnyel fogadta a hírt,
Hogy elvesztette mindazt, amivel sohasem bírt.

Svábhegy, 2013. július 20.

„Az árut, amelyet elsőkézből
nem kaphat meg az ember,
megveszi a másodikból”
G. E. Lessing

lőbzékősle te+ema ,turá zAy
,rebme za gem tahpaq men
Ylóbkidosám a i%evgem
gni%%eL .E .G

1112 arki%talodnoG

Gondolatszikra 8

:ótahlnája weniknednim +ema ,'ánatóJ

Jótanács, amely mindenkinek ajánlható:

.ólav wenődeksereq men géssőglezré zA

Az érzelgősség nem kereskedőnek való.

nabávah a!adlöf .1113711 ,cnirőltne%tseP

Pestszentlőrinc, 2013. szeptember 30.

+é%e% a nebtese woS
+é%ev "an a vne%nelle "av

Sok esetben a szeszély
vagy ellenszenv a nagy veszély

11112 arki%talodnoG

Gondolatszikra 9

,jlé natdogu! "oh ,!ét ótlémermele"iF

Figyelemreméltó tény, hogy nyugodtan élj,

.+é%e% a erknöt ttet totalo'paq wos ráM

Már sok kapcsolatot tett tönkre a szeszély.

nabávah te%é!e .1113711 ,tsepsiQ

Kispest, 2013. november 9.

,%ré ti!!a re%téq ”Úy
Y%lé%eb teseveq ah
gésse’löb ipén

„Úgy kétszer annyit érsz,
ha keveset beszélsz”
népi bölcsesség

3 arki%talodnoG

,gem tlit mes tó% ”e e!évröt gássairavdu za ráB
.weniknednim zere% tegésnelle gésetni%ő zA

nabávah ótnobgéj .11113711 ,cnirőltne%tseP

Gondolatszikra 10

Bár az udvariasság törvénye egy szót sem tilt meg,
Az őszinteség ellenséget szerez mindenkinek.

Pestszentlőrinc, 2014. február 26.

zehttetnűb a t!égervítketed A
letévgnah semelle% ódólo'paq
ávótatzokaró% názagi i%et

13 arki%talodnoG

:gésbnölüq a ttözöq !égervítketed sé -i"ünűb A
.gési+éme% tremsi őtevökle za lénibbőle zA

nabávah a!adlöf .11113711 ,tsepsiQ

A detektívregényt a bűntetthez
kapcsolódó szellemes hangvétel
teszi igazán szórakoztatóvá

Gondolatszikra 11

A bűnügyi- és detektívregény között a különbség:
Az előbbinél az elkövető ismert személyiség.

Kispest, 2014. szeptember 2.

im lórsáko% !ágop emEy
:wnüttetel gér we!ét%ereQ
,wuzzúro%oq luttolah iM
Ywnützevökgem nebétlé tiQ
anit%irQ nederB

„Eme pogány szokásról mi
Keresztények rég letettünk:
Mi halottul koszorúzzuk,
Kit éltében megköveztünk”
Breden Krisztina

113 arki%talodnoG

:trés ne+ém ajtnopsállá wnugáliv A
.trébab zűt ará!opoq wa' ,men erjeF

nabávah getegref .23711 ,tágirotaliF

Gondolatszikra 12

A világunk álláspontja mélyen sért:
Fejre nem, csak koponyára tűz babért.

Filatorigát, 2015. január 7.

lántaraka za 'niNy
Yőröttú bbasomzi
dé%ebadlép igér

„Nincs az akaratnál
izmosabb úttörő”
régi példabeszéd

1113 arki%talodnoG

ó% neltetehel a dnim ,neletpéq a dniM
.ótahlálat nabárátó% wábotso zA

nabávah wele% .23711 ,tsepsiQ

Gondolatszikra 13

Mind a képtelen, mind a lehetetlen szó
Az ostobák szótárában található.

Kispest, 2015. április 17.

bbesekétrégel gáliv a sádut Ay
Yekkicurá
tugennoV .Q

11113 arki%talodnoG

„A tudás a világ legértékesebb
árucikke”
K. Vonnegut

Gondolatszikra 14

:tah eriknednim náma+of tú zA

Az út folyamán mindenkire hat:

.talodnoG a sé sáduT ,em%E zA

Az Eszme, Tudás és a Gondolat.

nabávah netsipan .23711 ,"ehbávS

Svábhegy, 2015. június 10.

,t%é za itíselé sézmele zAy
Yta"a za izemle"ef
trebóR i!ávitne°

„Az elemzés élesíti az észt,
fegyelmezi az agyat”
Szentiványi Róbert

23 arki%talodnoG

,nolataif dodagofeb t!ámodut a aH
.noh a tahdnom wansoko evdegerögem "Ú

nabávah ré!eq jú .23711 ,tágirotaliF

Gondolatszikra 15

Ha a tudományt befogadod fiatalon,
Úgy megöregedve okosnak mondhat a hon.

Filatorigát, 2015. augusztus 24.

ajtatzotláv tekerebme za wa'men ődi zAy
Ysi takotallá za menah ,gem
dnomgi` savaH

123 arki%talodnoG

xnebővöj a esem "e djam widődzeq na"oH
.nere%dner sóicárepo za lút lohalaV

nabávah a!adlöf .23711 ,cnirőltne%tseP

„Az idő nemcsak az embereket változtatja
meg, hanem az állatokat is”
Havas Zsigmond

Gondolatszikra 16

Hogyan kezdődik majd egy mese a jövőben?
Valahol túl az operációs rendszeren.

Pestszentlőrinc, 2015. szeptember 19.

men ahos gésnredom sólav Ay
.nabmoladori za golod iamrof
Yázza i%et agásnodjú molatrat A
cnereF atnáS

1123 arki%talodnoG

„A valós modernség soha nem
formai dolog az irodalomban.
A tartalom újdonsága teszi azzá”
Sánta Ferenc

Gondolatszikra 17

,tjú" togáliv lüröq agam v!öq ój a gímA

Amíg a jó könyv maga körül világot gyújt,

.tjús temletré nótí+obét wa' %%or a giddA

Addig a rossz csak tébolyítón értelmet sújt.

nabávah őtevgam ,cnirőltne%tseP

Pestszentlőrinc, 2015. október 17.

ólav lótgnah%%ö za gésitedere zAy
Ywitelü% lőbsérétle setelkétrém
vecmeJ .M

11123 arki%talodnoG

„Az eredetiség az összhangtól való
mértékletes eltérésből születik”
M. Jemcev

Gondolatszikra 18

wankákóm űtedere nelteremsi zA

Az ismeretlen eredetű mókáknak

.wanda takáhur jú wóríkétájgív A

A vígjátékírók új ruhákat adnak.

nabávah te%é!e .23711 ,tsepsiQ

Kispest, 2015. november 8.

sédekletéq a gidnim meN
togáliv a erbbőle itehiv

Nem mindig a kételkedés
viheti előbbre a világot

111123 arki%talodnoG

:es né gém modut men inatípallágeM
.ekétré immes 'nin wenim sé ,nav weniM

nabávah molá .23711 ,tsepsiQ

Gondolatszikra 19

Megállapítani nem tudom még én se:
Minek van, és minek nincs semmi értéke.

Kispest, 2015. december 7.

za wanatíkala ti!!a wa' wevé zAy
Ywiláv évőtehlesivle "oh ,nerebme
jikcagurt° .B sé .A

55 arki%talodnoG

,motárab siq ,gém si %el sé nav +etéq woS
.notú ótrat élef sáláv érrebme zA

nabávah ótnobgéj .123711,cnirőltne%tseP

„Az évek csak annyit alakítanak az
emberen, hogy elviselhetővé válik”
A. és B. Sztrugackij

Gondolatszikra 20

Sok kétely van és lesz is még, kis barátom,
Az emberré válás felé tartó úton.

Pestszentlőrinc, 2016. február 16.

,lataif re%"e tlov gerö nedniMy
Ygem wi%gerö lataif nednim men ed
"röˇ sekiM

133 arki%talodnoG

,ado' %éq latláza gésgerö zA

„Minden öreg volt egyszer fiatal,
de nem minden fiatal öregszik meg”
Mikes György

Gondolatszikra 21

Az öregség azáltal kész csoda,

.akonra'őle gálivlút a "oH

Hogy a túlvilág előcsarnoka.

nabávah wele% .123711 ,tágirotaliF

Filatorigát, 2016. április 4.

a tú sögör séremsigem A
zoházamlahteremsi sádut

A megismerés rögös út a
tudás ismerethalmazához

1133 arki%talodnoG

.etlekedré za trebme za géR _ xój si eriM
xenneb lüse!évré !évröt ne+im "oh ,za tsoM

nabávah netsipan .123711 ,cnirőltne%tseP

Gondolatszikra 22

Mire is jó? – Rég az embert az érdekelte.
Most az, hogy milyen törvény érvényesül benne?

Pestszentlőrinc, 2016. június 4.

„A fáktól nem látni az erdőt”
C. M. Wieland

Ytődre za intál men lótkáf Ay
dnalíV .M .C

11133 arki%talodnoG

,%el gidnim sé tlov gidnim +ema ,wörÖ
.ze welél a :!évröt samladaid "E

nabávah ré!eq jú .123711 ,cnirőltne%tseP

Gondolatszikra 23

Örök, amely mindig volt és mindig lesz,
Egy diadalmas törvény: a lélek ez.

Pestszentlőrinc, 2016. augusztus 9.

Yle tahtuf mes iknes lőle agamnÖy
+ehzöq űtelekzöq

111133 arki%talodnoG

,am ótagzi télój s telé ajub lút A

„Önmaga elől senki sem futhat el”
közkeletű közhely

Gondolatszikra 24

A túl buja élet s jólét izgató ma,

.atazodlá roq a rebme wos %el trézE

Ezért lesz sok ember a kor áldozata.

nabávah őtevgam .123711 ,cnirőltne%tseP

Pestszentlőrinc, 2016. október 19.

rebme za tima ,imalav a zAy
,inlesivle dut men nabsám
Ygésnelteggüf a za
%kiléF netlá°

„Az a valami, amit az ember
másban nem tud elviselni,
az a függetlenség”
Salten Félix

233 arki%talodnoG

:sátíllá ibbála za tatum erőlE
Xsám esahos "él en ,%tehel dagamnö aH

nabávah molá .123711 ,sorávcnereF

Gondolatszikra 25

Előre mutat az alábbi állítás:
Ha önmagad lehetsz, ne légy sohase más!

Ferencváros, 2016. december 1.

,atri'ap ló% ttőle őletne%a/re" aHy
Yanátu djam tagllah giákos no"an "ú
aluger ipén

nőletne%a/reˇ

wava% a nebé!éf a/re" tletne°

„Ha gyertyaszentelő előtt szól pacsirta,
úgy nagyon sokáig hallgat majd utána”
népi regula

Gyertyaszentelőn

Szentelt gyertya fényében a szavak

.wanazgnah naklah nájrúh máfráh

hárfám húrján halkan hangzanak.

,gar a s lej ,őzpéq anlov !ásraH

Harsány volna képző, jel s a rag,

.gataknal náfráh a rúh a má

nabávah ótnobgéj .11711 ,tsepsiQ

ám a húr a hárfán lankatag.

Kispest, 2002. február 3.

lammolatah díle% +em ,za tarakAy
s ,tój a őle ajtíllá avláknum
Yta%onog a le ajtíráh
ie'löQ

„Akarat az, mely szelíd hatalommal
munkálva állítja elő a jót, s hárítja
el a gonoszat”
Kölcsey

X raka aH

Ha akar !

:raka no"an ah ,metnire°

Szerintem, ha nagyon akar:

.ra"am a tré si lura"am

magyarul is ért a magyar.

nabávah telekiq .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. március 21.

tetzötlö eklel pén a sé wemre" a wa~y
Yebésötnöq se!éf esem a tnednim
alliL rengáV

sérétazaH

Xdsereq en * azahső za lé denneB
.naltaraka nebpén a lé bbávoT
ajtahtál me% ikemre" tlí! argáT
.nabtalodnog _ la””áv ólognál _ tzA

„Csak a gyermek és a nép lelke öltöztet
mindent a mese fényes köntösébe”
Wagner Lilla

Hazatérés

Benned él az őshaza — ne keresd!
Tovább él a népben akaratlan.
Tágra nyílt gyermeki szem láthatja
Azt – lángoló vággyal – gondolatban.

Xlevví% etni%ő tésem a dsere°
.za eklel bbe+émgel azahső zA
Xetih wora"am a ne"el detiH
.zagi sé godlob detelé %el "Ú

Szeresd a mesét őszinte szívvel!
Az őshaza legmélyebb lelke az.
Hited legyen a magyarok hite!
Úgy lesz életed boldog és igaz.

nabávah getegref .11711 ,tsepsiQ

Kispest, 2002. január 1.

„A szerzők darabokat írnak,
a költő egészet”
Juhász Gyula

,wanrí takobarad wőzre% Ay
Yte%ége őtlöq a
aluˇ %áhuJ

nelliber+eH

Helyrebillen

,%éq gím? ,ó% a wiltob-wilte~

Csetlik-botlik a szó, 'míg kész,

:%ége tláv t%ér ,paq temletré s

s értelmet kap, részt vált egész:

,%év ne+imráb rötknár ah"oH
.%é za ramah nelliber+eh

nabávah te%é!e .1711 ,a'araregÉ

Hogyha ránktör bármilyen vész,
helyrebillen hamar az ész.

Égeraracsa, 2001. november 21.

A sötétből születik a fény

!éf a witelü% lőbtétös A

péktez+eH

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

nabávah terégí .1233334555567 ,a'araregÉ

Helyzetkép

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

Égeraracsa, 1996. május 14.

A szórakoztató műsorok az
50 alatti IQ -val rendelkezők
szellemi színvonalán állnak

4 za worosűm ótatzokaró% A
wőzekledner lav- uQI ittala
wanllá nálanovní% imelle%

X ihihiH

gáspanam iq? ,rebme dakA
xnogáliv a go+osom
tehel si men lüneltédI
.motáleb _ inzokaró%

Hihihi !

Akad ember, 'ki manapság
mosolyog a világon?
Idétlenül nem is lehet
szórakozni – belátom.

lórkocra za +osom a treM
;+ehzöq men ze s ,tdavrehel
ima nácra gésnözöq A
.jehör bbákni za :tnűtlef

Mert a mosoly az arcokról
lehervadt, s ez nem közhely;
A közönség arcán ami
feltűnt: az inkább röhej.

nabávah sádlá .711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2000. július 16.

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

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

x wétrém a loH

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

Hol a mérték ?

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

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

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

nabávah telekiq .11711 ,tsepsiQ

Kispest, 2002. március 13.

,ifréf "él ,"av ifréf aHy
YXbáb egne" ,!ávtih en S
ifőteP

„Ha férfi vagy, légy férfi,
S ne hitvány, gyenge báb!”
Petőfi

x rebme ,"av loH

Hol vagy, ember ?

:levikalav matzoklálaT
.ttovi trös sé tlov so/noq
,nebélüf a watgól wó"iB
.ttogib "e tnim ,tlomrom wa' s

Találkoztam valakivel:
kontyos volt és sört ivott.
Bigyók lógtak a fülében,
s csak mormolt, mint egy bigott.

,tlé%eb ,ttetré mes nevle! "E
|.ttodut néágam a nát\
:timráb előt mettehzedréQ
.ttolah%tet tnim ,ttezén wa'

Egy nyelven sem értett, beszélt,
(tán a magáén tudott.)
Kérdezhettem tőle bármit:
csak nézett, mint tetszhalott.

,pégótímá% "e ettőlE
;ttolmorle _ me%ih "ú _ +em?
:gem matdut men nátza trézE
xttomas "av e-tlov algét

Előtte egy számítógép,
'mely – úgy hiszem – elromlott;
Ezért aztán nem tudtam meg:
tégla volt-e vagy samott?

nabávah telekiq .111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1998. március 19.

nesejlet mes sátísonálatlá nelte"Ey
Ymes ze gém ,ólavné+eh
ledneV révilO %mloH

x men ávoh _ willi ávoH

,wó' a willi arjá% sedÉ
.wó'bah a abjá% sedé
,wó' a willi erzéq i'iQ
.wó'aq a ebzéq i'iq
,wó' willi men ávoh? ,naV
.wó'ribib a :+eh a ze

nabávah getegref .11233334555567 ,tsepsiQ

„Egyetlen általánosítás sem teljesen
helyénvaló, még ez sem”
Holmes Olivér Vendel

Hová illik – hová nem ?

Édes szájra illik a csók,
édes szájba a habcsók.
Kicsi kézre illik a csók,
kicsi kézbe a kacsók.
Van, 'hová nem illik csók,
ez a hely: a bibircsók.

Kispest, 1997. január 2.

,za nezzén si arlab ,si arbboJy
YXintál raka erpézöq ika
gésse'löb ipén

„Jobbra is, balra is nézzen az,
aki középre akar látni!”
népi bölcsesség

x trat ávoH

xmogáliv %el bba%%or "av bboJ
.motál rám tza ,trat ávoh "oH
atóim "oh ,modut men mÁ
.a/ókeleq nednim wos tteL

nabávah getegref .111711 ,tsepsiQ

Hová tart ?

Jobb vagy rosszabb lesz világom?
Hogy hová tart, azt már látom.
Ám nem tudom, hogy mióta
Lett sok minden kelekótya.

Kispest, 2003. január 27.

Ha őszinte, tisztelendő,
tanácsa megszívlelendő

,ődnelet%it ,etni%ő aH
ődnelelví%gem a'ánat

…tehel si "Í

,ébbesemen wnütehleveN
;tüs ajgnál ,go"ar melle%
idsáloksi za "í wétáJ
.ttünednim nogáliv a
,si tnékttőnlef gém tze wu%%táJ
;nabknurokkemre" wa'men
,neőtek%er ,netde!rög tőS
.avgo%o' élef rís a
,innugem tze tehel mesoS
;ajraka were" nednim
za űre%pén %el si trézE
.ajámka% órígásjú
,pén a s !ámroq a lü nabdaP
;moladori za gém tős
:le ajtahdnom órígásjÚ
. Ymotagtínat tekezey

nabávah wele% .2711 ,a'araregÉ

Így is lehet…

Nevelhetünk nemesebbé,
szellem ragyog, lángja süt;
Játék így az iskolásdi
a világon mindenütt.
Játsszuk ezt még felnőttként is,
nemcsak gyermekkorunkban;
Sőt görnyedten, reszketően,
a sír felé csoszogva.
Sosem lehet ezt megunni,
minden gyerek akarja;
Ezért is lesz népszerű az
újságíró szakmája.
Padban ül a kormány s a nép,
sőt még az irodalom;
Újságíró mondhatja el:
„ezeket tanítgatom” .

Égeraracsa, 2005. április 19.

,navgem wa' ő s ráj ődi zAy
Ynabtanáb loh ,neb!émer loH
itramsöröV

si na+o ,si ne+I

„Az idő jár s ő csak megvan,
Hol reményben, hol bánatban”
Vörösmarty

Ilyen is, olyan is

ődi na+o ,ődi ne+I
,nabánatsom zeké!rökgeM
:wnugáliv tnim ,ze ólnosaH
.naltámrof sé iteva!áH

Ilyen idő, olyan idő
Megkörnyékez mostanában,
Hasonló ez, mint világunk:
Hányaveti és formátlan.

rebme za "oh ,si za nav lóJ
,ajtíkala men tődi zA
,si lótágam za wizotláV
.ajtazárbá ge%ér a tniM

Jól van az is, hogy az ember
Az időt nem alakítja,
Változik az magától is,
Mint a részeg ábrázatja.

,se+é%e% "av súrob ,sűreD
;tehel mesos inremsiiQ
,dotahdut men nátza trézE
.tege!öpöq "év en "av "éV

Derűs, borús vagy szeszélyes,
Kiismerni sosem lehet;
Ezért aztán nem tudhatod,
Végy vagy ne végy köpönyeget.

nabávah sádlá .12711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2006. július 18.

,wnüjlürö "oh ,wnülé tréza men aHy
Ywnülé "oh ,tréza wnülürö abáih
+ehzöq ipanzöq

„Ha nem azért élünk, hogy örüljünk,
hiába örülünk azért, hogy élünk”
köznapi közhely

x ne+I

:sám immeS xtelé za iM
.sávla sé sávi ,séve
,sákóm loh ,úromo% loH
.sátiv men ,nav "í ze "oh

nabávah a!adlöf .11233334555567 ,a'araregÉ

Ilyen ?

Mi az élet? Semmi más:
evés, ivás és alvás.
Hol szomorú, hol mókás,
hogy ez így van, nem vitás.

Égeraracsa, 1997. szeptember 25.

tlü%éq lóbácirokuq a wonáidni zA
wétzeven wan- a’i’ trös

Az indiánok a kukoricából készült
sört chicha -nak nevezték

nasattI

Ittasan

,rebme ge%ér a gorotnáT
.nakos ój si wájlumáb
,rem men ,dut men innemazaH
.nav romám nebéjef trem

Tántorog a részeg ember,
bámulják is jó sokan.
Hazamenni nem tud, nem mer,
mert fejében mámor van.

,avgo+obmi i%iv abáL
.ttoma djam ,ttime gneliq
:ajdnom tza dnim ,izén ikA
YXttotna’’i'eb lój ze any

Lába viszi imbolyogva,
kileng emitt, majd amott.
Aki nézi, mind azt mondja:
„na ez jól becsiccsantott!”

nabávah terégí .2711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2005. május 6.

,daram za giégév etelé rebme zAy
za wa' ,tlov nabárokkere" ika
Ywanzotláv ieterém telé
aróM

„Az ember élete végéig az marad,
aki gyerekkorában volt, csak az
élet méretei változnak”
Móra

...bboJ
(eksőlev)

Jobb...

(velőske)

.na+o-ne+i wnütelé zA

Az életünk ilyen-olyan.

le%%ékere" inlégigéV

Végigélni gyerekésszel

.na+omoq tnim ,bboj atlakkos
ttelef dlöf a wanátri'aP
_ lekené avllá% nékrü% +eM? _
.tetelé za itnelej !éf

nabávah ótnobgéj .711 ,tsepsiQ

sokkalta jobb, mint komolyan.
Pacsirtának a föld felett
– 'Mely szürkén szállva énekel –
fény jelenti az életet.

Kispest, 2000. február 15.

ó% ttotrateb A
ólav néjdner

A betartott szó
rendjén való

sézréój őselóJ
(eksőlev)

.nav si mörö etni%ő ,+éM
:mölzöq leggésttedegélE
.nabkniajpan ludrofőle
xzeré te+i ika ,za iQ
mörö ttezre% wankosám A
.%el gásgodlob bbo"angel a

nabávah a!adlöf .11711 ,a'araregÉ

Jóleső jóérzés
(velőske)

Mély, őszinte öröm is van.
Elégedettséggel közlöm:
előfordul napjainkban.
Ki az, aki ilyet érez?
A másoknak szerzett öröm
a legnagyobb boldogság lesz.

Égeraracsa, 2002. szeptember 28.

,né wolodnog wotáRy
YXmiarob ődneré
cnereF ’ivoknaJ

„Rátok gondolok én,
érendő boraim!”
Jankovich Ferenc

evlétígem lunazóJ
(avzamlakla arátón%ánaq)

,larrob avkar nav iq ekőt a ne"ehőlő°
.larrof si tsé!reseq előleb nátu terü°
,wenév a tza wájdut ,inlotsóq lleq lavájdóM XjeH
.wené za sógodad %el lőtte nebnölüq treM
,lerrév "én tőlő% a wnápaső etzötnögeM
.le réf men nabágam ,wi%i takos lőbbe ikA
,tegéb tnékakrib djam ,widoksakaq rö%őlegeL XjeH
.tegév ré tnékón%id s ,ámmojam wiláv bbőséQ

nabávah őtevgam .111711 ,a'araregÉ

Józanul megítélve
(kanásznótára alkalmazva)

Szőlőhegyen a tőke ki van rakva borral,
Szüret után belőle kesernyést is forral.
Hej! Módjával kell kóstolni, tudják azt a vének,
Mert különben ettől lesz dadogós az ének.
Megöntözte ősapánk a szőlőt négy vérrel,
Aki ebből sokat iszik, magában nem fér el.
Hej! Legelőször kakaskodik, majd birkaként béget,
Később válik majommá, s disznóként ér véget.

Égeraracsa, 2003. október 21.

,webbe!ége% men lőtte ne%ih…y
Ywnü%el wabbagadzag menah
nilataQ re~ éniaba~

sétniket ebővöJ

:esélödnevöj wosóJ
.wa"áv ttotláv arólav
,ődi za nabkumlataH
.wangáv tekél ne+ema
:tél a ttozorátahgeM
.tezekre% ú!ári"e
,tahzotláv ővélgem wa~
.tehel "í tlov men ahos
,wő "í wodótu sotláT
.nebnelej a wlah wuva%
wantatum er!éf a mÁ
.nei!!emalav lettih

nabávah getegref .2711 ,tsepsiQ

„…hiszen ettől nem szegényebbek,
hanem gazdagabbak leszünk”
Csabainé Cser Katalin

Jövőbe tekintés

Jósok jövendölése:
valóra váltott vágyak.
Hatalmukban az idő,
amelyen léket vágnak.
Meghatározott a lét:
egyirányú szerkezet.
Csak meglévő változhat,
soha nem volt így lehet.
Táltos utódok így ők,
szavuk halk a jelenben.
Ám a fényre mutatnak
hittel valamennyien.

Kispest, 2005. január 19.

doraka témellej izagi !ál "e aH
Xlügéselef le ddev "ú ,inremsigem

Ha egy lány igazi jellemét akarod
megismerni, úgy vedd el feleségül!

nelte-

-etlen
melleQ

nelet-

_ si lüklén jáb _ tahtál tnedniM
:erebme actu za am
evétiq nav arrásávbi`
.e'eq súd men iőn a

nabávah sádlá .11711 ,a'araregÉ

Kellem
-telen

Mindent láthat – báj nélkül is –
ma az utca embere:
Zsibvásárra van kitéve
a női nem dús kecse.

Égeraracsa, 2002. július 13.

a arásávíhiq wa"rát A
gásttozokaró% a %aláv

A tárgyak kihívására a
válasz a szórakozottság

ővkele're%!éQ

:labbál bboj ed ,lekiq lób"Á

Kényszercselekvő

Ágyból kikel, de jobb lábbal:

.lavám a nav ajáklálat

találkája van a mával.

,ttellem a"á za a'upaP

Papucsa az ágya mellett,

.teleq nav tto :zén errema

amerre néz: ott van kelet.

,nav jab rokka ,ludzomle aH

Ha elmozdul, akkor baj van,

.nabmazuhráp llá men "ú trem

mert úgy nem áll párhuzamban.

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

Fürdőszoba köves alja
sakktáblaként van lerakva.
Nem jár ő csak a fehéren,
a fekete szerencsétlen.
És ha cseng a telefonja,
magában a számsort mondja.

,gi%úh-gizít "ú tuj si lE

El is jut úgy tízig-húszig,

.wizóllah sé i%evlef gím?

'míg felveszi és hallózik.

:ttetév timráb lénileggeR

Reggelinél bármit vétett:

.teké% a ő ajtagrofgem

megforgatja ő a széket.

,entehet ah ,lohráb te+I

Ilyet bárhol, ha tehetne,

.e'nere% a le án"ah men

nem hagyná el a szerencse.

,avku' sákal ,avrázle záG

Gáz elzárva, lakás csukva,

.arjú ,arjú "ema%%iv ed

de visszamegy újra, újra.

,te'niliq a izrőnellE

Ellenőrzi a kilincset,

xte'nilib e ár atkar iq

ki rakta rá e bilincset?

,eklel-etset a nabó+kéB

Béklyóban a teste-lelke,

xestíges "oh ,gem itré iq

ki érti meg, hogy segítse?

nabávah őtevgam .111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1998. október 19.

:táka%jé za izűle +ema ,!éfőzleJ
tártin-muinidirkaid-litemid a
(ninegicul nevé nsám)

ttőle ő!repéQ

,ajraq sőre za tjús tégnöˇ
.ajram :ajríb ika ,za sé
;!!e% sé wo%ip ,dará wo'oM
.negedi :ilútneregnet
,%el %ídabo% "í Yvty A
Xsemedré men inlo'pakeb

nabávah netsipan .711 ,a'araregÉ

Jelzőfény, amely elűzi az éjszakát:
a dimetil-diakridinium-nitrát
(más néven lucigenin)

Képernyő előtt

Gyöngét sújt az erős karja,
és az, aki bírja: marja.
Mocsok árad, piszok és szenny;
tengerentúli: idegen.
A „tv” így szobadísz lesz,
bekapcsolni nem érdemes!

Égeraracsa, 2000. június 8.

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

Lehet illat, lehet szag,
nyomra vezet a szimat

!áihgéssepéQ

Képességhiány

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

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

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

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

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

nabávah netsipan .111711 ,a'araregÉ

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

Égeraracsa, 2003. június 19.

,aglo% wa' sumtir Ay
Xaglod a taláglo°
,aktit +o sézre%srev a zE
Yaktir ,andut ika te+eM
i!á’aB

„A ritmus csak szolga,
Szolgálat a dolga!
Ez a versszerzés oly titka,
Melyet aki tudna, ritka”
Batsányi

sédréQ

Kérdés

si srev teheL

Lehet vers is

x!émetlöq e

e költemény?

nálatlá"E
xné mettötlöq

nabávah molá .111233334555567 ,tsepsiQ

Egyáltalán
költöttem én?

Kispest, 1998. december 3.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„A dedóst a felnőttől a
válaszok különböztetik meg”
Lodge Dávid

a lőttőnlef a tsóded Ay
Ygem witetzöbnölüq wo%aláv
diváD =doL

tdaka ebknüzeQ

Kezünkbe akadt

,tekepéq a wüzzéN
.taknugamnö atjar
,wnutlov im si wezE
.tadut a ár derbé

Nézzük a képeket,
rajta önmagunkat.
Ezek is mi voltunk,
ébred rá a tudat.

dokala tlovnadjaH
,nepéq a ótahtál
dakered rokimA
.neppé i!%aratéq

Hajdanvolt alakod
látható a képen,
Amikor derekad
kétarasznyi éppen.

lemme% ődek"irI
;tamajah súd mezén
,tza motímisgigév S
.tdaramgem lóbba im?
mádiv ,sotzibagaM
,óhob úgattéq a
ávohy :"oh ,widréq tza S
Yxóh i+avat a tnűt
lánsátagrofpék!éF
,dagof cra ilovát
wnánlumáb ahtnim ,"Ú
.takonokor gadzag

nabávah wele% .1111711 ,tsepsiQ

Irigykedő szemmel
nézem dús hajamat;
S végigsimítom azt,
'mi abból megmaradt.
Magabiztos, vidám
a kéttagú bohó,
S azt kérdik, hogy: „hová
tűnt a tavalyi hó?”
Fényképforgatásnál
távoli arc fogad,
Úgy, mintha bámulnánk
gazdag rokonokat.

Kispest, 2004. április 13.

,gév sé tedzeQ
vér "av ,máv "av

Kezdet és vég,
vagy vám, vagy rév

x gem itezif iQ

atulav inákitav A
,tehel men zök%eőtezif
er- gem essezif netsI zA
.tezedef ne'nin _ melév "ú _

nabávah ré!eq jú .11711 ,a'araregÉ

Ki fizeti meg ?

A vatikáni valuta
fizetőeszköz nem lehet,
Az Isten fizesse meg -re
– úgy vélem – nincsen fedezet.

Égeraracsa, 2002. augusztus 15.

,wnudut men inetmeret aH
Xwnugoj 'nin inatít%up "ú

Ha teremteni nem tudunk,
úgy pusztítani nincs jogunk!

x lo%aláv iQ

,woráv t%aláv tsom erimA
:wosám widréq sé ,méntehzedréq
,nesőhlef +o wotál né wa~
xnebőseté% nav wnugáliv "av

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

Ki válaszol ?

Amire most választ várok,
kérdezhetném, és kérdik mások:
Csak én látok oly felhősen,
vagy világunk van szétesőben?

Égeraracsa, 1996. november 20.

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

Engem nem érhet vád,
ha szól a békaszerenád

sálo//uruq sódaiQ

Kiadós kuruttyolás

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nabávah terégí .2711 ,a'araregÉ

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

Égeraracsa, 2005. május 18.

,tetdökrö!ö" rokka wa' !émdere zA
le őtehré levésédzükel wo+ádaka ah

lüneltetígéleiQ

Az eredmény csak akkor gyönyörködtet,
ha akadályok leküzdésével érhető el

Kielégítetlenül

:gér-neletsegér rám rebme za ajduT

Tudja az ember már régestelen-rég:

.gésneltedegéle za jab bbo"angeL

Legnagyobb baj az elégedetlenség.

xanpakgem tnednim ah ,anlov im nojaV

Vajon mi volna, ha mindent megkapna?

.akla"na tllá% erdlöf a entelü%geM

Megszületne a földre szállt angyalka.

nabávah terégí .111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2003. május 9.

A szép – érzékekelhető vagy
csak a bensőre ható és viszonyt
kialakító – természeti és művészi
vagy erkölcsi és értelmi élmény

"av őtehlekézré _ pé% A
t!o%iv sé ótah erősneb a wa'
i%évűm sé ite%émret _ ótíkalaiq
!émlé imletré sé i'lökre "av

gásnávíQ

Kívánság

a tétöS
mogáriv
.nogáliv nelet!éf
tlanjah A
nónávíq
.moráviq avgobol

Sötét a
virágom
fénytelen világon.
A hajnalt
kívánón
lobogva kivárom.

tréza wa~
monávíq
:nóráviq topan a
sotamraH
nogáriv
Xmogáliv nojgo"ar

Csak azért
kívánom
a napot kivárón:
Harmatos
virágon
ragyogjon világom!

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

Égeraracsa, 1996. november 8.

a!áih gásnalatgodlob A
azáhrát gásgodlob a

A boldogtalanság hiánya
a boldogság tárháza

ajtagoláv e!émlüröQ

Körülménye válogatja

wangásgodlob bbőfgel A

A legfőbb boldogságnak

,ikalav ajtrat tza
totopalláiklel "oh
…inlére' zohha lleq

nabávah te%é!e .111711 ,a'araregÉ

azt tartja valaki,
hogy lelkiállapotot
kell ahhoz cserélni…

Égeraracsa, 2003. november 8.

wansám"e wódnaljah werebme zAy
na+o őtelli za gíma ,inda tséremsile
"oh ,wizré lőr+ema ,zegév toglod
Y…innet wájdut gem si wő
'löb iamór nelteremsI

re%dner sönölüQ

,telé za géstevö%kedrÉ
;nav enneb iq? ,ajvó tza
,őtehlekézré asátaH
.naltatahtál arátah

„Az emberek hajlandók egymásnak
elismerést adni, amíg az illető olyan
dolgot végez, amelyről érzik, hogy
ők is meg tudják tenni…”
Ismeretlen római bölcs

Különös rendszer

Érdekszövetség az élet,
azt óvja, 'ki benne van;
Hatása érzékelhető,
határa láthatatlan.

,widöklőre si abáiH
;daramiq lőbbe ika
,tiknednim sé tnednim tjofgeM
.takogat a "í evdév

Hiába is erőlködik,
aki ebből kimarad;
Megfojt mindent és mindenkit,
védve így a tagokat.

widelezöq ika ,tikráB
,zehsélüse!évré za
lassátláiq _ YXdut ze ,zzá"iVy
.%et si énneltetehel

Bárkit, aki közeledik
az érvényesüléshez,
„Vigyázz, ez tud!” – kiáltással
lehetetlenné is tesz.

,ajlocruhgem naso!ártoB
;abrás a tő ajtnárel
avrakatle té!éf ikleL
.ajrázeb ézöq walaf
,óláviq za ,nav nneb ikA
;űre%"an za ,%et tima s
,%égnál ne'nin lüvíq atjaR
Xűre%pézöq :ege+éb
nebéjef ah ,wenikráB
,gé ajgnál melle% sólav
adrág a ze ige% tájtÚ
.gés"iri agrás a sé

nabávah telekiq .11711 ,tsepsiQ

Botrányosan meghurcolja,
lerántja őt a sárba;
Lelki fényét eltakarva
falak közé bezárja.
Aki benn van, az kiváló,
s amit tesz, az nagyszerű;
Rajta kívül nincsen lángész,
bélyege: középszerű!
Bárkinek, ha fejében
valós szellem lángja ég,
Útját szegi ez a gárda
és a sárga irigység.

Kispest, 2002. március 8.

:ópa"an ne+i bböt 'niNy
Yópa'"él alán ne'nin
akódnom ipén

„Nincs több ilyen nagyapó:
nincsen nála légycsapó”
népi mondóka

wnü"eL

,nárópan men ,nárókomoH
.weme% a el wengerep

Legyünk

Homokórán, nem napórán,
peregnek le a szemek.

ékkörödnim "oh ,za ge!éL

Lényeg az, hogy mindörökké

Xwene"el _ we"el _ wnü"el

legyünk – legyek – legyenek!

nabávah mőlá .111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1998. december 16.

órpa za ah ,náj"ah gém zAy
Ygö"üg sé űní%a=ór sétmeret
tigraM civorej%uM

imalav enneb teheL

,liriC sé dóteM gem ttotínat arra wa' aH
;lihin ne%ége men ,%evlüröq ima ,za "oh
,lidi imalav tehel si nabba gém rokkA
.lisipeb lüklén re%dner nednim were" a ah

nabávah ótnobgéj .711 ,tsepsiQ

„Az még hagyján, ha az apró
teremtés rózsaszínű és gügyög”
Musierowicz Margit

Lehet benne valami

Ha csak arra tanított meg Metód és Cirill,
hogy az, ami körülvesz, nem egészen nihil;
Akkor még abban is lehet valami idill,
ha a gyerek minden rendszer nélkül bepisil.

Kispest, 2000. február 11.

neltetehtíremiq telé nelteremsi zA
wenkegésőtehel a asárrof

Az ismeretlen élet kimeríthetetlen
forrása a lehetőségeknek

gésőteheL

,golli' "ú nebtedzeQ
.tíkav naózárpáq
go"ar ttü"e nedniM
.tikalav avtídni

Lehetőség

Kezdetben úgy csillog,
káprázóan vakít.
Minden együtt ragyog
indítva valakit.

:%réle leddeví% tiM?
.rebme za tehel dnim
délef nöj ővöj A
.lemmeletjes elet

'Mit szíveddel elérsz:
mind lehet az ember.
A jövő jön feléd
tele sejtelemmel.

,inréle %raka tiM
xdamlagof alór nav
,inrétel jraka eN
Xdaramle rokka trem

Mit akarsz elérni,
van róla fogalmad?
Ne akarj letérni,
mert akkor elmarad!

,tanallip a ólúM
,modagar men gem ah
,daramiq rokka ,soN
.molakla za llá%le

Múló a pillanat,
ha meg nem ragadom,
Nos, akkor kimarad,
elszáll az alkalom.

,=árav a wilúmlE
:pél im "oh ,eré+eh s
zála avlalgoflE
.gésekrü% a arjú

Elmúlik a varázs,
s helyére, hogy mi lép:
Elfoglalva aláz
újra a szürkeség.

nabávah netsipan .233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1995. június 18.

Az ember egyenlőtlen

neltőlne"e rebme zA

zjarkeléL

Lélekrajz

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

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

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

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

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

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

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

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

nabávah telekiq .111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1998. március 14.

Fahídon át élő fákhoz ment
bejárva így holtat s elevent

tnem zohkáf őlé tá nodíhaF
tnevele s tatloh "í avrájeb

nettet%evtezgeléL

Lélegzetvesztetten

,né metlü nájtrap wantlúm A
;talodnog a trodosadO
né"eh wődre savah a tÁ
.tamosádó"áv evtíh!E

A múltnak partján ültem én,
Odasodort a gondolat;
Át a havas erdők hegyén
Enyhítve vágyódásomat.

wetpél!o%%a wlah ,ónahuS
nesedne' tnék!rá őnebbiL
wentezev avgof temezeQ
.nekeret neltődi za tÁ

Suhanó, halk asszonyléptek
Libbenő árnyként csendesen
Kezemet fogva vezetnek
Át az időtlen tereken.

,nesemletjes llá őq ógnI
;nomatu ráv leggőg wonoQ
,nehiple mogásdav ttosáV
.nolaf seziv gáliv'ém tniM

Ingó kő áll sejtelmesen,
Konok gőggel vár utamon;
Vásott vadságom elpihen,
Mint mécsvilág vizes falon.

mettölüröq nednim sötsüF
;már el zén avlunrable S
,erő woktit ,sápa' daba°
Xmázah sedé ,dava% mo%I

Füstös minden körülöttem
S elbarnulva néz le rám;
Szabad csapás, titkok őre,
Iszom szavad, édes hazám!

nabávah telekiq .2711 ,tsepsiQ

Kispest, 2005. március 7.

Az élet a vonatablak előtt
elsuhanó még és már

ttőle walbatanov a telé zA
rám sé gém ónahusle

gésőtehel ikleL

,ól=árav "an telezpéq A
;tólav a ajbodté%
:tí%égeiq sé dlot ,zení°
.dómasam ótatzib

Az író a mesét szövi,
hiánya az arány;
A választott mű felépül
a lelked színpadán.

,sátahár a "áv ,+etéQ
;dezevlé evgebel
za itlötiq togazéh a S
.telezpéq ódará

Kétely, vágy a ráhatás,
lebegve élvezed;
S a hézagot kitölti az
áradó képzelet.

nabávah ótnobgéj .2711 ,tsepsiQ

!álsurátavid _

A képzelet nagy varázsló,
szétdobja a valót;
Színez, told és kiegészít:
biztató masamód.

,ivö% tésem a órí zA
;!ára za a!áih
lüpélef űm ttot%aláv A
.nádapní% deklel a

,le tagnir wotit isŐ
;sév er!évreket sé
,lüdé% deví% ődőlök/öZ
.sétmeret si ze trem

tazára"aM

Lelki lehetőség

Ősi titok ringat el,
és tekervényre vés;
Zötykölődő szíved szédül,
mert ez is teremtés.

Kispest, 2005. február 23.

Magyarázat
dómasam

masamód – divatáruslány

%éq gidnim arsádamá°
sétevmá% it%arap a

Számadásra mindig kész
a paraszti számvetés

wujóreL

Lerójuk

_ mál _ etelé geteb"an A

A nagybeteg élete – lám –

,arsám-er"e widózotlof

foltozódik egyre-másra,

téven lálah naltamlagrI

Irgalmatlan halál nevét

.ajgáv si lef arsávorgöd

dögrovásra fel is vágja.

nabávah telekiq .111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2003. március 9.

x!o%%a itóf a ttodnom tiMy
YX!o%%amámoq ,te"e wnu"I
akódnom ipén

„Mit mondott a fóti asszony?
Igyunk egyet, komámasszony!”
népi mondóka

jajak'aM

,tlati se%e% mo%i rokkA
Xtlaif totah !átrá za ah

nabávah molá .111233334555567 ,tsepsiQ

Macskajaj

Akkor iszom szeszes italt,
ha az ártány hatot fialt!

Kispest, 1998. december 13.

ótahgoflef sévölkab A
si wantalat%apat

A baklövés felfogható
tapasztalatnak is

...sáM

Más...

,ttetehel at%ét sáM

Más tészta lehetett,

;trú" őtmeret a tim?

'mit a teremtő gyúrt;

,soko temén a "Í

Így a német okos,

.trúfa"a ra"am a

a magyar agyafúrt.

nabávah molá .11233334555567 ,luZ

Suhl, 1997. december 17.

,wi%kele' tnire% gászagi za ikAy
Ytrat élef gássogáliv a
óeL jot%loT

„Aki az igazság szerint cselekszik,
a világosság felé tart”
Tolsztoj Leó

…mesereq géM

Még keresem…

tte%evle imalaV

Valami elveszett

,motál _ lóbgáliv e
timalav a tze sÉ
Xmonlálat lleq gem gém

nabávah őtevgam .1711 ,a'araregÉ

e világból – látom,
És ezt a valamit
még meg kell találnom!

Égeraracsa, 2001. október 10.

,am %tehetgem timAy
YXarpanloh d%alah en
akódnom ipén

„Amit megtehetsz ma,
ne halaszd holnapra!”
népi mondóka

da!!u% géM

,zehmetelé mensereq lleq temíR
;inrázel lürekis le++ema
tahlálat na"oh :tnelej todnog mÁ
xikráb nabsázjar e timalav

nabávah őtevgam .111711 ,a'araregÉ

Még szunnyad

Rímet kell keresnem életemhez,
amellyel sikerül lezárni;
Ám gondot jelent: hogyan találhat
valamit e rajzásban bárki?

Égeraracsa, 2003. október 25.

Ylánán%áv énkáeD a bboj meNy
sátálgem soko

„Nem jobb a Deákné vásznánál”
okos meglátás

sátípallágeM

,motál evzénlüröQ

Megállapítás

Körülnézve látom,

:nogáliv a nav im

mi van a világon:

,mogáliv a na+O

Olyan a világom,

.no%áv ttosáv "e tnim

nabávah molá .1711 ,tsepsiQ

mint egy vásott vászon.

Kispest, 2001. december 7.

,dsaggaf esos tnegedi zAy
Xdsagga! esos lekkesédréq
erőttek"e s Xtácra gem dzéN
Yelőlef strat tim ,dodutgem
sádnom igér

x naltatahtá'obgeM

,wotá nát "av sádlá ra"aM
:tá evgnel nokodazá%
_ őtrés ze ah _ wangáliv A
.tágamnö intatumgem

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

„Az idegent sose faggasd,
kérdésekkel sose nyaggasd!
Nézd meg arcát! s egykettőre
megtudod, mit tarts felőle”
régi mondás

Megbocsáthatatlan ?

Magyar áldás vagy tán átok,
századokon lengve át:
A világnak – ha ez sértő –
megmutatni önmagát.

Kispest, 1999. december 6.

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

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

roq ttetílmeléfgeM

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

nabávah ótnobgéj .12711 ,tsepsiQ

Megfélemlített kor

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

Kispest, 2006. február 5.

nodjalutnágam a molá zAy
Yajátjaf wi"e
rötnáH .E

gásttodoklatágem naltatahtagnigeM

:lusólavgem pékmolá "E
.tővöj s tatlúm a ilrötlE

„Az álom a magántulajdon
egyik fajtája”
E. Hunter

Megingathatatlan megátalkodottság

Egy álomkép megvalósul:
Eltörli a múltat s jövőt.

lunalatni' ajlán%ahiq S

S kihasználja csintalanul

.dőre se%%ö za nebneleJ

Jelenben az összes erőd.

nabávah molá .23711 ,a!ábőQ

Kőbánya, 2015. december 24.

metelétí né za rokima ,gászagi za zAy
Ygáveb"e nesejlet leddnergáliv a
+oráQ sövtÖ

djam dodutgeM
(eksőlev)

„Az az igazság, amikor az én ítéletem
a világrenddel teljesen egybevág"
Eötvös Károly

Megtudod majd
(velőske)

.detelé za dedzeq avríS

Sírva kezded az életed.

,welél a "í ludni wantÚ

Útnak indul így a lélek,

xttedevét telé za tehel
Xdsereq en togászagi zA
_ welréq Xle ddih _ ,djam dodutgeM
.tset a tjahós tóslotu ah

nabávah te%é!e .11233334555567 ,luZ

lehet az élet tévedett?
Az igazságot ne keresd!
Megtudod majd, – hidd el! kérlek –
ha utolsót sóhajt a test.

Suhl, 1997. november 26.

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

sádoknaltatléM

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

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

Méltatlankodás

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

,lo%oq wa'men ,si tírakaT

Takarít is, nemcsak koszol,

.lorop táhur ,rev tege!ő%

szőnyeget ver, ruhát porol.

,loroka" "ú avláglo%leF

Felszolgálva úgy gyakorol,

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

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

xlorro sani za ah ,ado~

Csoda, ha az inas orrol?

.lorot ah"oh ,őtehtré sé

és érthető, hogyha torol.

:loros tima ,tza avnávíQ

Kívánva azt, amit sorol:

YXlokop nostrat ,gödrö ne"ivy

„vigyen ördög, tartson pokol!”

nabávah netsipan .1111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1999. június 15.

nebknüte%émreT
gásnodjalut a :irebme
!ére za : inetsi

Természetünkben
emberi: a tulajdonság
isteni : az erény

x bboj wi+eM
(eksőlev)

."av etni%ő ,letelü% aH?
,takos %lunat nebtelé zA
,"an iq? ,tínat iknednim trem
xólav a im si erétgéV
,tahzotlávgem dete%émreT
.óla' tnim ,"ú %tahlahgem sé

nabávah ré!eq jú .1111233334555567 ,a'araregÉ

Melyik jobb ?
(velőske)

'Ha születel, őszinte vagy.
Az életben tanulsz sokat,
mert mindenki tanít, 'ki nagy,
Végtére is mi a való?
Természeted megváltozhat,
és meghalhatsz úgy, mint csaló.

Égeraracsa, 1999. augusztus 6.

,ódnalah a naltatahlaH
ódnalum wa' lálah a trem

Halhatatlan a halandó,
mert a halál csak mulandó

x tehel wi+eM

Xődnet%e jú za tti ergéV

Melyik lehet ?

Végre itt az új esztendő!

xődnevöj "av ,ze tlúm ,nelej

jelen, múlt ez, vagy jövendő?

xódnalum +em? ,si ze ta%táL

Látszat ez is, 'mely mulandó?

.ódnalah +o rebme za trem _

– mert az ember oly halandó.

nabávah getegref .1111233334555567 tsepsiQ

Kispest 1999. január 1.

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

„Vízkeresztkor enyhe, olvad,
hamarosan tavaszodhat”
paraszti regula

x lőrreM

,modut meN
nöj nannoh "oh

Merről ?

Nem tudom,
hogy honnan jön

la%savat

tavasszal

.telekiq a

a kikelet.

,léd nálaT

Talán dél,

,wa%é nát "av

vagy tán észak,

tagu!pan
xtelekpan "av

nabávah getegref .1111233334555567 ,tsepsiQ

napnyugat
vagy napkelet?

Kispest, 1999. január 8.

Elképzelhető a dal
paszományos gyomorral?

lad a őtehlezpéklE
xlarromo" so!ámo%ap

x gásólav a iM

Mi a valóság ?

,nav "oha ,"ú gáliv a zE

Ez a világ úgy, ahogy van,

.toko da arsálotnofgem

megfontolásra ad okot.

,ttese abrókromoq a "aV

Vagy a komorkórba esett,

.ttodo+opmokgem gidep "av

nabávah getegref .112711 ,tsepsiQ

vagy pedig megkompolyodott.

Kispest, 2007. január 22.

sonoza men sézőtegetnem A
lesséréktaná'ob a

x %tehlükenem ávoh _ lőle iM

,wáró tdelefnö za ahén wenelleQ
,ődi ótímá%men a nöj rokimA
wnándódlo evéq a tnim ,rokima sÉ
.őde+ém ebtél a +ema ,notú zA

A mentegetőzés nem azonos
a bocsánatkéréssel

Mi elől – hová menekülhetsz ?

Kellenek néha az önfeledt órák,
Amikor jön a nemszámító idő,
És amikor, mint a kéve oldódnánk
Az úton, amely a létbe mélyedő.

,wensévettimmes a "í nabátaduT
,wnuzára"amerléf narka" te+emA
,we!égi wannav "oh ,tza wujtatzognaH
.wnusátratagam ajlozagi men eD

Tudatában így a semmittevésnek,
Amelyet gyakran félremagyarázunk,
Hangoztatjuk azt, hogy vannak igények,
De nem igazolja magatartásunk.

,gásnaltazokéját ttozoh lakknugaM
,ajtavid watu sámrál ,őleteme°
.gá i%ő tledrötel ,wogáriv tlozáG
xabdaba% a wnü"em lőle im rokkA

Magunkkal hozott tájékozatlanság,
Szemetelő, lármás utak divatja,
Gázolt virágok, letördelt őszi ág.
Akkor mi elől megyünk a szabadba?

nabávah ré!eq jú .1233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1996. augusztus 12.

atarkomed nátuim ,vdekój Ay
Ylőbékétré ttetí%ev ,ttel
aluˇ idúrQ

„A jókedv, miután demokrata
lett, veszített értékéből”
Krúdy Gyula

X jgo+osoM

Mosolyogj !

,motárabsiq ,táh jgo+osoM
Xűred a le nöstnö
norá!-nelét telé za treM
.űre%"an neűre%"e

Mosolyogj hát, kisbarátom,
öntsön el a derű!
Mert az élet télen-nyáron
egyszerűen nagyszerű.

,%amaq látlov XlézzekélmE
;te%érem tlodnog iq?
%avat a "oh Xle dstjelef eN
.ttezégi naótídóh

Emlékezzél! voltál kamasz,
'ki gondolt merészet;
Ne felejtsd el! hogy a tavasz
hódítóan igézett.

,+osom nednim nalliavoT
;géspé% a sé talli
,+omoq gidnim ika ,ne%iH
.gésnév nolataif rám

Tovaillan minden mosoly,
illat és a szépség;
Hiszen, aki mindig komoly,
már fiatalon vénség.

nabávah wele% .111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1998. április 29.

némerep moladori zA
!émezre% e ló% zehpén a

Az irodalom peremén
a néphez szól e szerzemény

egilej irátpaN
(ój ervé "e wa' amlatrat)

Naptári jelige
(tartalma csak egy évre jó)

si wenví% ,si wen%É

Észnek is, szívnek is

,erődi súb ,erődi gív

víg időre, bús időre,

nabulaf ,nabsoráV
.előleb tuj wenpénzáh a

nabávah ré!eq jú .1111711 ,a'araregÉ

Városban, faluban
a háznépnek jut belőle.

Égeraracsa, 2004. augusztus 22.

„Felkelt a nap, és úgy tűnt,
mintha most születne a világ”
Hodgson Franciska Eliza

,tnűt "ú sé ,pan a tlekleFy
Ygáliv a entelü% tsom ahtnim
azilE aksicnarF nzdoH

X bbávot eN

,werebme za watlalgoflE
;tnappor si wágágzi
: _ wedevét men _ ,si na+o naV
.tnakkoreleb ika
,'niq :wnütelé YsamladaiDy
;watlofú= iajpan
: _ 'nin wnüpennü _ wáró ,wecreP
.wandólrot absám"e
, _ wenlet wevé _ mari órdoS
;a%jah zádá za őn
:wendetelé ó"of Xwa' ddnoM
xan%ah lügév e-%el
,bbáhotsom wa' er"e dosroS
;arta" si detelé
:bbávot jnem en ,rebme ,gem jllÁ
Xarpan a lef táh zzén

nabávah wele% .111233334555567 ,a'araregÉ

Ne tovább !

Elfoglaltak az emberek,
izgágák is roppant;
Van olyan is, – nem tévedek – :
aki belerokkant.
„Diadalmas” életünk: kincs,
napjai zsúfoltak;
Percek, órák – ünnepünk nincs – :
egymásba torlódnak.
Sodró iram – évek telnek – ,
nő az ádáz hajsza;
Mondd csak! fogyó életednek:
lesz-e végül haszna?
Sorsod egyre csak mostohább,
életed is gyatra;
Állj meg, ember, ne menj tovább:
nézz hát fel a napra!

Égeraracsa, 1998. április 28.

ah ,tékétré za ití%evle si óknab Ay
Ylóbmolagrof a wájnoviq re%"e
aluˇ idúrQ

óknab lleq meN

„A bankó is elveszíti az értékét, ha
egyszer kivonják a forgalomból”
Krúdy Gyula

Nem kell bankó

,ógnat ú'úb ,llá% lévelaF
Xój anlov za ,cnát izagI
Xóhah XóhaH
.ógnat ú'úB

Falevél száll, búcsú tangó,
Igazi tánc, az volna jó!
Hahó! hahó!
Búcsú tangó.

,ót a "afeb ,ját a sereD
Xój anlov za ,zív ózmálluH
Xóhah XóhaH
.ót a "afeB

Deres a táj, befagy a tó,
Hullámzó víz, az volna jó!
Hahó! hahó!
Befagy a tó.

,óh a defeb názal ,náhuP
Xój anlov za ,annud erdlöF
Xóhah XóhaH
.óh a defeB

Puhán, lazán befed a hó,
Földre dunna, az volna jó!
Hahó! hahó!
Befed a hó.

,óknam lleq men zehsépél óJ
Xój anlov za ,tú sene"E
Xóhah XóhaH
.óknam lleq meN

Jó lépéshez nem kell mankó,
Egyenes út, az volna jó!
Hahó! hahó!
Nem kell mankó.

,óknab lleq men zohgástáraB
Xój anlov za ,tárab zagI
Xóhah XóhaH
.óknab lleq meN

Barátsághoz nem kell bankó,
Igaz barát, az volna jó!
Hahó! hahó!
Nem kell bankó.

nabávah molá .11233334555567 ,luZ

Suhl, 1997. december 5.

Az idő a tér csapdájában él

lé nabájádpa' rét a ődi zA

zedréq meN

xővöj a zoh tim ,ajdut iQ

Nem kérdez

Ki tudja, mit hoz a jövő?

.ődi za ráv men sé dréq meN

Nem kérd és nem vár az idő.

nabávah netsipan .11711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2002. június 9.

„Utólag mindig könnyű
volt megmondani előre”
köznapi közhely

ű!!öq gidnim galótUy
Yerőle inadnomgem tlov
+ehzöq ipanzöq

wujdut meN

:erővöj mes ,tsom mes wnudut men timA
xelőleb djam %el im sé rebme za im

hnabáva telekiq .1111233334555567 ,tsepsiQ

Nem tudjuk

Amit nem tudunk sem most, sem jövőre:
mi az ember és mi lesz majd belőle?

Kispest, 1999. március 26.

meletré ,gás+omoq ,dneR
Xnedetlé wéjdoklaru

lüklén wédná% bbesemeN

wenzetél si am "oh ,modnom !ozib ,!oziB

Rend, komolyság, értelem
uralkodjék élteden!

Nemesebb szándék nélkül

Bizony, bizony mondom, hogy ma is léteznek

,werebme ódóllaq nabmá% pé% wnüttözöq

közöttünk szép számban kallódó emberek,

,wo 'nin ah ,ár nav ah ,wanzotalum wika

akik mulatoznak, ha van rá, ha nincs ok,

.wopmul menahgila ,wő wólavarój men

nabávah te%é!e .111711 ,tsepsiQ

nem jóravalók ők, alighanem lumpok.

Kispest, 2003. november 22.

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

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

őtnö%öq ipanvéN
(nájpala !ámo"ahjá%)

Névnapi köszöntő
(szájhagyomány alapján)

,daka% ne!!öq negi ,lá%anréc a !okéV

Vékony a cérnaszál, igen könnyen szakad,

.dakagem ?ebnednim ,mabál téq a egneˇ

Gyenge a két lábam, mindenbe' megakad.

:takos wotahdnom men

nem mondhatok sokat:
,si mevle! a Yegneˇy

„Gyenge” a nyelvem is,

:tebe"e wodnom men

nem mondok egyebet:

Xta-…………… \(z)a ?ákos\

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

Xte-…………… \(z)a ?ákos\

nabávah getegref .11711 ,tsepsiQ

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

Kispest, 2002. január 24.

tazára"aM

Magyarázat

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

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

,ebizí ,et ssuh ,et ssuHy
YXebi+ém moká= a eb
akódnom ipén

„Huss te, huss te, ízibe,
be a zsákom mélyibe!”
népi mondóka

rí"ó" 'niN

,gojas nednim menneb "oh ,nav ahéN
.gof a anjáf nebmeví% a ahtnim

nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

Nincs gyógyír

Néha van, hogy bennem minden sajog,
mintha a szívemben fájna a fog.

Kispest, 1999. december 12.

Ytogászagi za itere% rebme nedniMy
i!é’é°

„Minden ember szereti az igazságot”
Széchenyi

nav táadO

,mat%ám tréza tá noknálap A
.nav táado gászagi za trem

nabávah telekiq .11233334555567 ,tsepsiQ

Odaát van

A palánkon át azért másztam,
mert az igazság odaát van.

Kispest, 1997. március 26.

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

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

sádoksokO
(eksőlev)

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

Okoskodás
(velőske)

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

.őléf imén armomá% naV

Van számomra némi félő.

:nabtalodnog t%agga imA

Ami aggaszt gondolatban:

.nőséq rám rö%bbötgel "oh ,za

nabávah molá .11711 ,tsepsiQ

az, hogy legtöbbször már későn.

Kispest, 2002. december 17.

ó%ját a :e'nikó% sárájvle! A

A nyelvjárás szókincse: a tájszó

mettögöm tllá ttO

Ott állt mögöttem

távaj mere!öq A
,mettögöm rám né
gidnim ikalav eD
.mettögöm tllá tto

A könyerem javát
én már mögöttem,
De valaki mindig
ott állt mögöttem.

er"é nebtelé zA
,mettü" göm metnöm
gidnim ikalav eD
.mettögöm tllá tto

Az életben ëgyre
möntem mög gyüttem,
De valaki mindig
ott állt mögöttem.

_ mözré _ lekköröbmE
,mettöt tój gidde
gidnim ikalav eD
.mettögöm tllá tto

Embörökkel – érzöm –
eddig jót töttem,
De valaki mindig
ott állt mögöttem.

a tluso!rote%%Ö
,mettölöf si dnog
gidnim ikalav eD
.mettögöm tllá tto
,si né djam modutgöM
mettögöm tllá iq
:modnomle ah ,rokkA
YXmettü”göm ,marUy

nabávah te%é!e .11233334555567 ,luZ

Összetornyosult a
gond is fölöttem,
De valaki mindig
ott állt mögöttem.
Mögtudom majd én is,
ki állt mögöttem
Akkor, ha elmondom:
„Uram, möggyüttem!”

Suhl, 1997. november 29.

Egyszerű módszer:
egészséges gyógyszer

:re%dóm űre%"E
re%"ó" segés%ége

ví% a lelÖ

:őzmellej za argáliv E

Ölel a szív

E világra az jellemző:

. Ytset a tagllahy avta"ahle

elhagyatva „hallgat a test” .

,inlelö wa' ,lleq mes inniH

Hinni sem kell, csak ölelni,

Xtser "él en táh ,lőbví% at%it

nabávah getegref .1111233334555567 ,tsepsiQ

tiszta szívből, hát ne légy rest!

Kispest, 1999. január 4.

ajlataif tleléb lellé°
ajlunatgem nároq ah ,ój

Széllel bélelt fiatalja
jó, ha korán megtanulja

timalav ré evéte%%Ö

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

Összetéve ér valamit

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

.ré bbávot za ,ráj nassal iQ?

'Ki lassan jár, az tovább ér.

:tah arsám"e név gem újfI

Ifjú meg vén egymásra hat:

.talat%apat s gés%ékertteT

Tettrekészség s tapasztalat.

nabávah terégí .1111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2004. május 31.

,wenséteget%ev wete””ih en…y
YX…wenketerégi serü sé
latnA inifnoB

„…ne higgyetek vesztegetésnek,
és üres igéreteknek…!”
Bonfini Antal

ótímánö tlügélenÖ

rám nórígásjú őtehevgem A
,géstíges 'nin
"í sé ,sátatumpéq egésűhvlE
.gésűh simah

nabávah ótnobgéj .1111711 ,tsepsiQ

Önelégült önámító

A megvehető újságírón már
nincs segítség,
Elvhűsége képmutatás, és így
hamis hűség.

Kispest, 2004. február 22.

,semen sé pé% ,ój "oh ,segésteheL
senelgiedi wa' zednim edmá

sámollav ózníknÖ

,nokoroq a %tahtufgigéV
.melenétröt e%ége za
teze!röq imladasrát A
.neletrö!öq e!évröt wos
,sálámrofgem ,ní% sé lanoV
.te%émret pé% ,te%émret ój
aros workob sé wáf ttorí˘
.tel%íd guzah ,tél sepéklej

Lehetséges, hogy jó, szép és nemes,
ámde mindez csak ideiglenes

Önkínzó vallomás

Végigfuthatsz a korokon,
az egésze történelem.
A társadalmi környezet
sok törvénye könyörtelen.
Vonal és szín, megformálás,
jó természet, szép természet.
Nyírott fák és bokrok sora
jelképes lét, hazug díszlet.

ví% abágam ika ,za iQ
,ttőnlef ázzoh s ,tnelej ,tatlúm
azzorágus anátu sÉ
xtővöj a wa' iq lóbágam

Ki az, aki magába szív
múltat, jelent, s hozzá felnőtt,
És utána sugározza
magából ki csak a jövőt?

nabávah netsipan .12711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2006. június 14.

Nem hiszem, mi tűrés-tagadás,
hogy elhallgatás a megoldás

,sádagat-sérűt im ,me%ih meN
sádlogem a sátagllahle "oh

avló% nétni%Ő

,wettözűmá% ,wava% wannaV
;sotalnája men inlán%ah
,tdapatázzoh +em? ,tezpéq A
.sotalátu ,zédi tatlúm
,si réttelé za ó% ne+I
;elev narka" wenlé si men
wen!élőlé nednim gideP
.erettelé nav sinegi

nabávah ré!eq jú .111711 ,a'araregÉ

Őszintén szólva

Vannak szavak, száműzöttek,
használni nem ajánlatos;
A képzet, 'mely hozzátapadt,
múltat idéz, utálatos.
Ilyen szó az élettér is,
nem is élnek gyakran vele;
Pedig minden élőlénynek
igenis van élettere.

Égeraracsa, 2003. augusztus 3.

sátá'obgem léf sétrégem A

A megértés fél megbocsátás

srev%anaP

Panaszvers

xajgof iq inlá%aq :modut men ,űf a őN

Nő a fű, nem tudom: kaszálni ki fogja?

.a+gob nabánatsom lü%éq men nát?za "Í

Így az'tán nem készül mostanában boglya.

,ajdut men ,sődi rám :ángável iq? ,na+O
.a+gof ő!repéq a ,ánríble ika ,zA
_ ajdnom tze ika ,nav _ mángáv si abáiHy
YXajdnog sám wa' ne"el ,tallá ázzoh ne'niN
,ajjúf iknednim rám _ welél pé nebtset pÉ
.ajtuf wenkeseveq ődi arságzom mÁ

Olyan, 'ki levágná: már idős, nem tudja,
Az, aki elbírná, a képernyő foglya.
„Hiába is vágnám – van, aki ezt mondja –
Nincsen hozzá állat, legyen csak más gondja!”
Ép testben ép lélek – már mindenki fújja,
Ám mozgásra idő keveseknek futja.

:atroka" lótmagam ,lótkosám medrékgeM

Megkérdem másoktól, magamtól gyakorta:

Yxatrop ttezedner a lóbknázah %el ávoHy

„Hová lesz hazánkból a rendezett porta?”

nabávah netsipan .711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2000. június 5.

wen+em? ,gnah nednim jaZ
re%!éq asátagllahgem

Zaj minden hang, 'melynek
meghallgatása kényszer

lenaP

Panel

,jaz a wizgnaH
:amrál a ló%
,nabboj er"E
Xarám ze wos

Hangzik a zaj,
szól a lárma:
Egyre jobban,
sok ez mára!

avgaraf-rúF
:rehet a őn
,wnutjar "emtÁ
.regnehtú tnim

Fúr-faragva
nő a teher:
Átmegy rajtunk,
mint úthenger.

,innehip iQ?
:traka inláh
itehdevne°
.travazgnah a
tnöle "ohA
:wos lút rám za
lettetnikeT
.wo'om a 'nin

'Ki pihenni,
hálni akart:
Szenvedheti
a hangzavart.
Ahogy elönt
az már túl sok:
Tekintettel
nincs a mocsok.

,pég ,óidáR
:nofotengam
ábbasognaH
.nohtto za %el

Rádió, gép,
magnetofon:
Hangosabbá
lesz az otthon.

%tahda táláH
:re%reze wos
a bböt gém aM
Xrebme sedner

Hálát adhatsz
sok ezerszer:
Ma még több a
rendes ember!

nabávah wele% .1111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1999. április 4.

Ya!ámoda ví% a romuh Ay
aluˇ ikciveR

„A humor a szív adománya”
Reviczky Gyula

ótahtál mes lemme%apáP

Pápaszemmel sem látható

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

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

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

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

nabávah sádlá .1112711 ,etemerairáM

Máriaremete, 2008. július 11.

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

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

=áravtanalliP

Pillanatvarázs

,metzén ,matllÁ

Álltam, néztem,

.metréq ,matráV

Vártam, kértem.

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

Talán szóltam,
Vagy tán szótlan,
Bénán álltam,

.matráv náméN

Némán vártam.

,llá men crep A

A perc nem áll,

,llá%le menaH

Hanem elszáll,

,tlúm arjú %eL

Lesz újra múlt,

.tlluh abtúq +eM?

nabávah ótnobgéj .1233334555567 ,tsepsiQ

'Mely kútba hullt.

Kispest, 1996. február 28.

:nabáilgnA tlov sétetnüB
avtrám ebzív !o%%a söfrö'

Büntetés volt Angliában:
csörfös asszony vízbe mártva

we%éfak/elP

,amád wos-wos tza éntere°
,amáf a :őnnetsi za "oh
,nabájámrof rádam sa!rá% _
_ nabájkala ríh óla!rá%
.abánohtto nöjlüpereb

nabávah getegref .1111233334555567 ,tsepsiQ

Pletykafészek

Szeretné azt sok-sok dáma,
hogy az istennő: a fáma,
– szárnyas madár formájában,
szárnyaló hír alakjában –
berepüljön otthonába.

Kispest, 1999. január 11.

erétezekélme sonáJ i!á’aB

Batsányi János emlékezetére

srosatéoP

,lavágam trodos "ú ,tezgév a trodos "Ú

Poétasors

Úgy sodort a végzet, úgy sodort magával,

.televelaf neltetehet a lé% a tnim

mint a szél a tehetetlen falevelet.

,laggnál gé abáih taraka daba% A

A szabad akarat hiába ég lánggal,

.ttetehet men tsám trem ,gé ellip enneb ah

nabávah őtevgam .1111233334555567 .a'araregÉ

ha benne pille ég, mert mást nem tehetett.

Égeraracsa. 1999. október 4.

,lüveh ramah rebme ra"am A
lürediq ze ,tjelef ramah sé

A magyar ember hamar hevül,
és hamar felejt, ez kiderül

x sáko% %%oR

,ta%%or immes za lodnog meN
,widokmoráq ika
el itezev nodóm +i wa~
.tiataludni za
inatínat erre lleq meN
,tra"am ój a nölüq
,géssepéq ttetelü% wnüleV
.travaz mesahos sé

Rossz szokás ?

Nem gondol az semmi rosszat,
aki káromkodik,
Csak ily módon vezeti le
az indulatait.
Nem kell erre tanítani
külön a jó magyart,
Velünk született képesség,
és sohasem zavart.

sádokmoráq itnire% ví°
,segésnözöq men s pé%
,itezmen si sutriv a zE
.segéskü% ahén +em?

Szív szerinti káromkodás
szép s nem közönséges,
Ez a virtus is nemzeti,
'mely néha szükséges.

tnetsirú wéq wa' ika ,naV
,nabgá%rorojaB di%
ténetsiój wora"am a S
.nabknázah ilémíq

Van, aki csak kék úristent
szid Bajorországban,
S a magyarok jóistenét
kíméli hazánkban.

itegelme nűrűs iq? ,naV
,tájógopoq negéj a
azzárficiq iq? ,si na+o S
.tágáliv sevreseq

Van, 'ki sűrűn emlegeti
a jégen kopogóját,
S olyan is, 'ki kicifrázza
keserves világát.

bbadráli% si lán!ámtoklA
,sádokmoráq pé% a
ette+eh trem ,lotóp t!áiH
xsám entehel im

Alkotmánynál is szilárdabb
a szép káromkodás,
Hiányt pótol, mert helyette
mi lehetne más?

nabávah telekiq .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. március 6.

,teven nednim somle :ődI za nelte"eQy
Yteven rokótU za ,lüsejlet !évröT A
gésse'löb ipén

wörö mes immeS

,lüde"e lé men dnoG

„Kegyetlen az Idő: elmos minden nevet,
A Törvény teljesül, az Utókor nevet”
népi bölcsesség

Semmi sem örök

Gond nem él egyedül,

;wörö mes rö!ö" a

a gyönyör sem örök;

,lüperle si tanáB

Bánat is elrepül,

.wömörö za ráka

akár az örömök.

nabávah wele% .11711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2002. április 8.

,ajtaris tételé ika ,za nelet%Ey
Ytágásújfi za gem ajtaris men sé
őtlöq görög nelteremsi

…tnem inlátéS

„Esztelen az, aki életét siratja,
és nem siratja meg az ifjúságát”
ismeretlen görög költő

Sétálni ment…

,tnem inlátés gásújfi zA

Az ifjúság sétálni ment,

;nelte"eq a tlé re%rezE

Ezerszer élt a kegyetlen;

,tneletmelli telli zagI

Igaz illet illemtelent,

.mesahos rét men a%%iv mÁ

Ám vissza nem tér sohasem.

nabávah ré!eq jú .11113711 ,tsepsiQ

Kispest, 2014. augusztus 3.

,meken nezü lazza ,nav emedrÉ
neltetehlüvéle medré za ze s

Érdeme van, azzal üzen nekem,
s ez az érdem elévülhetetlen

ejőtíges wosánarrus sőteiS

Sietős surranások segítője

,arop watu atjar wi%táL
.arognoz men ,etekef meN
:arólotnof me%ev laggoJ
.aroq ne'nin ed ,tlünévgeM

Látszik rajta utak pora,
Nem fekete, nem zongora.
Joggal veszem fontolóra:
Megvénült, de nincsen kora.

:ev%é!eveh tza metízgöR
.etedere %év ab+ámoH
:ejedi za wanna ttöjlE
.erépere% wassatumáR
,aláh a táh alór nojló°
Xabrátmol a nöjlüreq en S
:arám za tláv ássogáliV
.ajáglo% űh mabál a Ő

nabávah molá .1111711 ,tsepsiQ

Rögzítem azt hevenyészve:
Homályba vész eredete.
Eljött annak az ideje:
Rámutassak szerepére.
Szóljon róla hát a hála,
S ne kerüljön a lomtárba!
Világossá vált az mára:
Ő a lábam hű szolgája.

Kispest, 2004. december 23.

:mereverléf tognarah A
Xmeletré za a%%iv nöjjöj

A harangot félreverem:
jöjjön vissza az értelem!

méntetteiS

,őn wa' er"e gém am a!rot gése+üh A
.ődi za asrát űh s %é za ajlobmor ráB

nabávah wele% .112711 ,tsepsiQ

Siettetném

A hülyeség tornya ma még egyre csak nő,
Bár rombolja az ész s hű társa az idő.

Kispest, 2007. április 5.

„Az eltöltött idő
soha vissza nem jő’ ”
bölcs megállapítás

ődi ttötlötle zAy
Y ?őj men a%%iv ahos
sátípallágem 'löb

nav dne' űrűS

Sűrű csend van

,lekené :dzeq inrrof zív a aH

Ha a víz forrni kezd: énekel,

Xlleq inlekené trem ,lolad zűt

tűz dalol, mert énekelni kell!

,welegger sö//üf a wannav loH

Hol vannak a füttyös reggelek,

xweleklef ah ,tsom dnö' nav tréim s

nabávah te%é!e .11711 ,tsepsiQ

s miért van csönd most, ha felkelek?

Kispest, 2002. november 24.

,se+eh a védazá% A
setemén dazá%vé za

A századév a helyes,
az évszázad németes

ótatzú'úb védazá°
(eksőlev)

.sájotpáz ,tlov a"ruhebeH
,"of er"e amá% iajpaN
xsátat+of a ne+im nojav s
,sigém előt mozú'úb eD
"oh ,za widóda náktir treM
.si gévderze gévdazá% a

nabávah wele% .11233334555567 ,a'araregÉ

Századév búcsúztató

(velőske)

Hebehurgya volt, záptojás.
Napjai száma egyre fogy,
s vajon milyen a folytatás?
De búcsúzom tőle mégis,
Mert ritkán adódik az, hogy
a századvég ezredvég is.

Égeraracsa, 1997. április 22.

„Erdőn jára, lebege,
Róka vala ekéje.
Barázdája jókora,
Kígyó vala ostora.
Szántá vizet és földet,
Vete bele kövecset”
rontó szélre ráolvasó

,egebel ,aráj nődrEy
.ejéke alav akóR
,arokój ajádzáraB
.arotso alav ó"íQ
,tedlöf sé teziv átná°
Yte'evöq eleb eteV
ósavloár erlé% ótnor

lammó% llá% lé°

Szél száll szómmal

, Y%iv lavágam +ema ,za sroSy
.si men gem ,si me%ih tze ráM
:tál si ta+o s ,ne+i dakA
.tásros i%iv agam ikA

„Sors az, amely magával visz” ,
Már ezt hiszem is, meg nem is.
Akad ilyen, s olyat is lát:
Aki maga viszi sorsát.

,t%avreh tetset talodnog %%oR
.getter iq? ,lé leggésdejI
welél ilet lasságnoro°
.getebtanáb %el "í lügéV

Rossz gondolat testet hervaszt,
Ijedséggel él, 'ki retteg.
Szorongással teli lélek
Végül így lesz bánatbeteg.

nabávah telekiq .111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2003. március 31.

:rotón%id a pennü sevdeQ
rob s aro'av a wiselój

Kedves ünnep a disznótor:
jólesik a vacsora s bor

sáláníq seví°

,naltá!a ika tnim ,widekneltetehlÉ
;nav láb ignasraf "oh ,ajdut men ika tnim

Szíves kínálás

Élhetetlenkedik, mint aki anyátlan,
mint aki nem tudja, hogy farsangi bál van;

,nablát wizotalli %ábloq ,akruh sápmoP

Pompás hurka, kolbász illatozik tálban,

Xnartáb ázzoh nojgof ,tágam esseréq en

ne kéresse magát, fogjon hozzá bátran!

nabávah getegref .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. december 18.

Bármilyen drága a fésű, nem tud
segíteni azon, aki már megkopaszodott

dut men ,űséf a agárd ne+imráB
ttodo%apokgem rám ika ,noza inetíges

ótídivví°

:ótídivví% ,ótídivme°
.ótísorip a noko!ál

nabávah molá .111233334555567 ,tsepsiQ

Szívvidító

Szemvidító, szívvidító:
lányokon a pirosító.

Kispest, 1998. december 17.

nátza ,itere% nebtedzeq wemre" Ay
Ytielü% a itjelefle lügév ,ilétíle
inraL .M

„A gyermek kezdetben szereti, aztán
elítéli, végül elfelejti a szüleit”
M. Larni

nöja%%iv nálaT

Talán visszajön

négév metelé zA

Az életem végén

:albát a nav tto

ott van a tábla:

,donludrof lleq zohsáMy
YXabáih jráv en

nabávah terégí .112711 ,a'araregÉ

„Máshoz kell fordulnod,
ne várj hiába!”

Égeraracsa, 2007. május 28.

amlatah dlöf a "aN
,ze zagi s ,wnüttelef
,"av rop "oh ,tza gem dduT
%e%el árrop djam sé

Nagy a föld hatalma
felettünk, s igaz ez,
Tudd meg azt, hogy por vagy,
és majd porrá leszesz

agáskonlá wa"ráT

lagga!a za locrah welél A
,naólavabáih
a ze widőltémsi ékkörÖ
.nabkniajpannednim
sé !o%%aizáh ,%árbo% a dzüQ
,elev si wönrém a
"rát tloh a sé őre nevelE
.emledzüq samlaná%
_ ttelef ga!a za trémolataH
,wnugzub tréima ,ze
taludniój ppe' "e edmÁ
.wnutnári wünneb 'nis
wanmá%re% ?%%ö za s wan"rát nedniM
,agáskonlá navgem
ne"el tárab "oh ,sévkeröt A
.abáih giddednim
zehgév wen%iv toglod őpelgeM
,nniq ro%sám ,nneb re%"e
ed ,ablaf a dejef detehtÜ
.nimmes za tíges men

nabávah ré!eq jú .3711 ,a'araregÉ

Tárgyak álnoksága

A lélek harcol az anyaggal
hiábavalóan,
Örökké ismétlődik ez a
mindennapjainkban.
Küzd a szobrász, háziasszony és
a mérnök is vele,
Eleven erő és a holt tárgy
szánalmas küzdelme.
Hatalomért az anyag felett –
ez, amiért buzgunk,
Ámde egy csepp jóindulat
sincs bennük irántunk.
Minden tárgynak s az össz' szerszámnak
megvan álnoksága,
A törekvés, hogy barát legyen
mindeddig hiába.
Meglepő dolgot visznek véghez
egyszer benn, másszor kinn,
Ütheted fejed a falba, de
nem segít az semmin.

Égeraracsa, 2010. augusztus 28.

,lekedré ésséveq aH
lemedré mes tó%

Ha kevéssé érdekel,
szót sem érdemel

wnülőt llá lováT

,tah "ú wnár +ema ,golod a'ruf wos naV

Távol áll tőlünk

Van sok furcsa dolog, amely ránk úgy hat,

.tallia=ór a errebme sáhtán tnim

mint náthás emberre a rózsaillat.

nabávah netsipan .1111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2004. június 17.

:óklaP i/iP lef atgof tsoM
ólav a sám ,zagi za sám

Most fogta fel Pityi Palkó:
más az igaz, más a való

gésnelteteheT

,tájtú za isereq hüd tludro'lút A

Tehetetlenség

A túlcsordult düh keresi az útját,

,tát tajá% djam ,telbeq a ití%eF

Feszíti a keblet, majd szájat tát,

:tá nőgevel a gnah a nasrahlef S

S felharsan a hang a levegőn át:

Xtála"nazér sőlü/üfnáfzűf A _

– A fűzfánfütyülős rézangyalát!

nabávah terégí .1111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2004. május 14.

Ytrágem ,wos imAy
%étarkopiH

„Ami sok, megárt”
Hippokratész

sádóknáb neltéT

_ őkmolam tnim _ ví% irebme zA

Tétlen bánkódás

Az emberi szív – mint malomkő –

,dáM nav ah ,ilrő t- naV a

a Van -t őrli, ha van Mád,

,ráj neserü nápu' lüklén A

A nélkül csupán üresen jár,

.tágamnö evt%émele

nabávah te%é!e .23711 ,cnirőltne%tseP

elemésztve önmagát.

Pestszentlőrinc, 2015. november 27.

za ,natludaba%lef inteven dut men ikA
nalatgodlob "av ,tehel rebme %%or "av

x %raka ine%teT

abácrala"na !ál űpéq +omoQ
,intere% tehel eleb ramah
,iremsi men tséteven a ah mÁ
.iknednim előleb tere%iq

nabávah sádlá .1111711 ,a'araregÉ

Aki nem tud nevetni felszabadultan, az
vagy rossz ember lehet, vagy boldogtalan

Tetszeni akarsz ?

Komoly képű lány angyalarcába
hamar bele lehet szeretni,
Ám ha a nevetést nem ismeri,
kiszeret belőle mindenki.

Égeraracsa, 2004. július 9.

men ázzoh a gássoktit Ay
Yarávkomoh wőtré
senéD asaS

„A titkosság a hozzá nem
értők homokvára”
Shasha Dénes

x WOT - ájdut - IT

,nab+osom a wotit teheL
,nabrop a sé nabóbmib A
,nebőhlef gív ,ógnoroblE
xnebővöj a sé nabtlúmgéR
,'nin wotit má ,nav !égi wa~
;'niq wos a nav nebtétös géM
:arákosmen ajgo"areB
.ajáftelé gássogáliV

nabávah netsipan .711 ,a'araregÉ

TI - tudjá - TOK ?

Lehet titok a mosolyban,
A bimbóban és a porban,
Elborongó, víg felhőben,
Régmúltban és a jövőben?
Csak igény van, ám titok nincs,
Még sötétben van a sok kincs;
Beragyogja nemsokára:
Világosság életfája.

Égeraracsa, 2000. június 2.

inravaq dut teke+édevne% setenetter ado'iMy
Ytzöq werebme za sédek!ekétléf imlere% a
ik%násreT

ózrobot ógropoT

„Micsoda rettenetes szenvedélyeket tud kavarni
a szerelmi féltékenykedés az emberek közt"
Tersánszky

Toporgó toborzó

erő we%éf siq A

A kis fészek őre

.erőh a !ekézré

érzékeny a hőre.

erőd men tréze ppÉ

Épp ezért nem dőre

.erőq "e inllá%el

leszállni egy kőre.

erőtet lü bbáknI

Inkább ül tetőre

.erő' a wizállirt s

s trillázik a csőre.

erőp ébböt %el meN

Nem lesz többé pőre

.erőf-arka! "ú wa'

csak úgy nyakra-főre.

,erőn a nebzöq seL

Les közben a nőre,

.erővöj sení% tnim

mint színes jövőre.

nabávah a!adlöf .1233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1996. szeptember 12.

tedekele' nelet%e ,neletrih Ay
,rokkana"u ,tara trekis ahén
nazój sé tlotnofgem a rokima
Yiq tü lulab sárájle
rák%O hinioV

„A hirtelen, esztelen cselekedet
néha sikert arat, ugyanakkor,
amikor a megfontolt és józan
eljárás balul üt ki”
Voinich Oszkár

wotanáb epröT

,ne'nis őtlöq ,%avat 'nin aH
,eretní% wepék!ém%e s
:gém űméne bböt nav gideP
.egemöt wózodnárbá

Törpe bánatok

Ha nincs tavasz, költő sincsen,
s eszményképek színtere,
Pedig van több enémű még:
ábrándozók tömege.

víh arkaját nelteremsI
:gásújmo% tderbélef a
wanko!ál űví% ttodóla~
."ávdnalaq a wankajfi s

Ismeretlen tájakra hív
a felébredt szomjúság:
Csalódott szívű lányoknak
s ifjaknak a kalandvágy.

,"an wüséderesekle zA
;weneltedegéle sé
,wájtál nabám a táko jab A
.geres téq e anlártáh s

Az elkeseredésük nagy,
és elégedetlenek;
A baj okát a mában látják,
s hátrálna e két sereg.

Xinedzeq lleq tetelé jÚy
.mollah tze _ Ytnelet!égi
winű%gem "oh ,za wa' sédréQ
xmoladjáfgáliv a "í

nabávah őtevgam .112711 ,a'araregÉ

„Új életet kell kezdeni!
igénytelent” – ezt hallom.
Kérdés csak az, hogy megszűnik
így a világfájdalom?

Égeraracsa, 2007. október 1.

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

esem sé melenétröT

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

nabávah molá .12711 ,tsepsiQ

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

Történelem és mese

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

Kispest, 2006. december 7.

temlenétröt naltatísimah A
inlunatgem tehel lőtpén a

A hamisítatlan történelmet
a néptől lehet megtanulni

wnurí temlenétröT

Történelmet írunk

gáliv lozág avnahortÁ
.wnuzatu loh? ,nebknütelÉ
,wnusatu za melle° na+O
.tábih tsom tév narka" +emA

Átrohanva gázol világ
Életünkben, 'hol utazunk.
Olyan Szellem az utasunk,
Amely gyakran vét most hibát.

.simah nednim lút no"áv'eB
,nasoko men ,lunalatkO
nasonot+of lunalatgoJ
.si am wnurí temlenétröT

Becsvágyon túl minden hamis.
Oktalanul, nem okosan,
Jogtalanul folytonosan
Történelmet írunk ma is.

,táti% djam trat telétÍ zA
,tahdakannef ikráb ne+eM?
.%ih wa'men ,si tí!ozib iQ?

Az Ítélet tart majd szitát,
'Melyen bárki fennakadhat,
'Ki bizonyít is, nemcsak hisz.

,tllágem aró ttozúhlút A
:tahdalah men "í telÉ zA
x%iv avoh tú neltődi zA

nabávah a!adlöf .11233334555567 ,a'araregÉ

A túlhúzott óra megállt,
Az Élet így nem haladhat:
Az időtlen út hova visz?

Égeraracsa, 1997. szeptember 23.

,a%%iv nöj men ,tlúmle imAy
YXacilsum a nejlé ,nejlÉ
őzre% nelteremsI

séveq lút _ wos lúT

,őniq ramah no"an rebme za lóbgáliV

„Ami elmúlt, nem jön vissza,
Éljen, éljen a muslica!”
Ismeretlen szerző

Túl sok – túl kevés

Világból az ember nagyon hamar kinő,

.ődi za séveq lút ,mörö za tti wos lút

túl sok itt az öröm, túl kevés az idő.

nabávah molá .1233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1996. december 31.

„Az, ami szép, örök gyönyörűség”
Keats János

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

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

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

Utak a művészetben
(filológusok és esztéták figyelmébe)

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

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

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

nabávah terégí .113711 ,tsepjÚ

Újpest, 2012. május 4.

,ráj naúromo°y
Yráv lótsám ika
akódnom ipén

„Szomorúan jár,
aki mástól vár”
népi mondóka

molá-tÚ
(eksőlev)

Xój a má za :intál nát%iT

Út-álom
(velőske)

Tisztán látni: az ám a jó!

,wnutu za gém tétös trézA

Azért sötét még az utunk,

.ótahtál lój a séveq trem

mert kevés a jól látható.

.wenetsi za rám watlahiQ

Kihaltak már az istenek.

,wnudut men tim? ,inadlogeM
.wenetíges womlá za wa'

nabávah a!adlöf .711 ,a'araregÉ

Megoldani, 'mit nem tudunk,
csak az álmok segítenek.

Égeraracsa, 2000. szeptember 27.

;goráq újrav "e nuhalaVy
.wolákrotob avot s edI
;magam worís ,mavol a ríS
Ynav am ajpan wangarah zA
ladpén

„Valahun egy varjú károg;
Ide s tova botorkálok.
Sír a lovam, sírok magam;
Az haragnak napja ma van”
népdal

telétí óslotU

,ajpan garah a :pan "e %eL
.ajtrat nomá% tza ikalav
,argáliv a tjllá dnom netsI

Utolsó ítélet

Lesz egy nap: a harag napja,
valaki azt számon tartja.
Isten mond álljt a világra,

.ajnáb si men ,itev tégév

végét veti, nem is bánja.

xajdnomiq tze ika ,za iQ

Ki az, aki ezt kimondja?

.allibi° gem diváD a táh

nabávah a!adlöf .1711 ,a'araregÉ

hát a Dávid meg Szibilla.

Égeraracsa, 2001. szeptember 3.

ó% (mete"egáliv) %omzoq görög A
%ége ttezedner :itnelej tza tnire%

lőbrű za tenezÜ

,wnutpaq tetenezÜ
.ttezekré avlodóq
lüt%ereq nörű zA
.tenezü za gem ttöj

A görög kozmosz (világegyetem) szó
szerint azt jelenti: rendezett egész

Üzenet az űrből

Üzenetet kaptunk,
kódolva érkezett.
Az űrön keresztül
jött meg az üzenet.

,elev wnü"et si tiM
xwüzzemletré na"oh
,ppékeléfkos nakoS
xggüf lőtim im enneb s

Mit is tegyünk vele,
hogyan értelmezzük?
Sokan sokféleképp,
s benne mi mitől függ?

,ázzoh tú za nolbaS
xnálat _ lleq emle sám
pégótímá% wa' "aV
.nárognozpég %el dóq

Sablon az út hozzá,
más elme kell – talán?
Vagy csak számítógép
kód lesz gépzongorán.

nabávah te%é!e .3711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2010. november 4.

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

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

x ráv ar%aláV

Válaszra vár ?

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

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

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

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

nabávah molá .11711 ,tsepsiQ

Kispest, 2002. december 3.

za inat%aláv lleq nölüQy
tájú'o gásnaltamlakla
Ylótájázúb gésttemretár a
tretaR .H

„Külön kell választani az
alkalmatlanság ocsúját
a rátermettség búzájától”
H. Rathert

x ólav men "av ólaV

Való vagy nem való ?

golod nelet'lökrE

Erkölcstelen dolog

,gér * inlákrí tréznép

pénzért írkálni — rég,

:láglo% tléc ój ah mÁ

Ám ha jó célt szolgál:

.géstnem a ár navgem

megvan rá a mentség.

nabávah netsipan .1113711 ,tágirotaliF

Filatorigát, 2013. június 11.

,zohha divör lút telé zAy
Ywü"ev na+omoq "oh
ninorQ .J .A

„Az élet túl rövid ahhoz,
hogy komolyan vegyük”
A. J. Cronin

gáliv ólaV

.molá ú%%oh "e tnim ,sám men wnugáliv A
,tla!rá tehel +ema ,tetelé divör A
.moraka si men ,modut men inetjefgeM

nabávah őtevgam .11113711 ,tsepsiQ

Való világ

A világunk nem más, mint egy hosszú álom.
A rövid életet, amely lehet árnyalt,
Megfejteni nem tudom, nem is akarom.

Kispest, 2014. október 19.

_ we!émesegáliv ónahor erőf-arka˘y
_ nabka%ődi sazál ,órrof nelej a
Ytláni'eb ólav wanromo" ppé si men
rápsáG tánreB

palté sotazotláV

moloroslef tsom evt%elröt mogássódA
.nokodóm sám téven ipén wnieleté
:nú!avas wöta/uq tlov nopan iőftéH
.nulaf ze tlov even wélezőfa!ogrub
,arkná/aim tót a ros tlüreq tnékneddeQ
.asákanidjah a ttotagllah ervén e

„Nyakra-főre rohanó világesemények –
a jelen forró, lázas időszakban –
nem is épp gyomornak való becsinált”
Bernát Gáspár

Változatos étlap

Adósságom törlesztve most felsorolom
ételeink népi nevét más módokon.
Hétfői napon volt kutyatök savanyún:
burgonyafőzelék neve volt ez falun.
Keddenként került sor a tót miatyánkra,
e névre hallgatott a hajdinakása.

,togárdanak'am a wéttehegem nádre°

Szerdán megehették a macskanadrágot,

.ttordos wi+ema ,za eléf-at%ét a ze

ez a tészta-féle az, amelyik sodrott.

,arlat%a ttetehöj womoh nökötrötü~
.aradazúb a tnim ,sám tlov men gidep ze

Csütörtökön homok jöhetett asztalra,
ez pedig nem volt más, mint a búzadara.

,ttezektevöq évák!ágic a neketnéP

Pénteken a cigánykávé következett,

.ttetehel bab ó'lo ,etekef a wa' ze

ez csak a fekete, olcsó bab lehetett.

,lőbtérös tlü%éq débe monif notabmo°

Szombaton finom ebéd készült sörétből,

.lőf ah ,wi%!émeq +ema ,ósrob a za tlov ze

ez volt az a borsó, amely keményszik, ha fől.

,wnáfret%us a gem tnelej panrásav lügéV

Végül vasárnap jelent meg a suszterfánk,

.wnáer tdaram "í ilpmurq tlüs nabájéh a

a héjában sült krumpli így maradt reánk.

nabávah ótnobgéj .1113711 ,tsepsiQ

Kispest, 2013. február 4.

xtehel im óllát+eh A
tehtmeret sé ttetmereT

A helytálló mi lehet?
Teremtett és teremthet

gásólav ózotláV

Változó valóság

:sátít%up _ sétípÉ

Építés – pusztítás:

. Yevűmy rebme za si zE
,ár őzmellej wi+eM
xejné izagi za wi+eM

nabávah telekiq .1111711 ,tsepsiQ

Ez is az ember „műve” .
Melyik jellemző rá,
Melyik az igazi énje?

Kispest, 2004. március 27.

.ejdéle' súb etse zA .'ém siq Ay
Ynolat%a za t%arriv nasomlÁ
i!álot%oQ

„A kis mécs. Az este bús cselédje.
Álmosan virraszt az asztalon”
Kosztolányi

x gém naV

,tegéstétös a inlélúT
.!émer nav trem ,inlélút

Van még ?

Túlélni a sötétséget,
túlélni, mert van remény.

:motál lu%%or nab+ámoh A

A homályban rosszul látom:

x!éfa/re" sám gém tti nav

van itt még más gyertyafény?

nabávah molá .111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1998. december 21.

ódnaljah ernednim wos gáliv Ay
Yraka men innih wa' ,sepéq sé
rotkiV isokáR

ilet lassázokaráV

„A világ sok mindenre hajlandó
és képes, csak hinni nem akar”
Rákosi Viktor

Várakozással teli

,topan ősle za mötnö%öQ
.ttokar tatlúm armalláv +em?
,ibböt a tnim ,si vé za zE
.itlöt melev djam tiajpan

Köszöntöm az első napot,
'mely vállamra múltat rakott.
Ez az év is, mint a többi,
napjait majd velem tölti.

xwezzén wenim égöm matáH
.wezzédi tim? ,immes tto 'nin
,ebgésgédnev nöj si imráB
.epéktál a +ámoh gém tsom

Hátam mögé minek nézzek?
nincs ott semmi, 'mit idézzek.
Bármi is jön vendégségbe,
most még homály a látképe.

_ Xné men _ tréza wodaram meN
X!égerdála' sosátat+of
,toktá nednim ttivle vé Ó
.tomlá nednim gem tláv vé jú

Nem maradok azért – nem én! –
folytatásos családregény!
Ó év elvitt minden átkot,
új év vált meg minden álmot.

xnaso!ozib ótahráv iM
:nabkogalli' wiljes dővöj
,erdrét jlluh en ,léjdeklemE
Xergév si ssál ,zzén wa' en sé

nabávah getegref .1111711 ,tsepsiQ

Mi várható bizonyosan?
jövőd sejlik csillagokban:
Emelkedjél, ne hullj térdre,
és ne csak nézz, láss is végre!

Kispest, 2004. január 8.

,ó% a lán%ah meNy
Yój men zéq a ah
akódnom ipén

„Nem használ a szó,
ha a kéz nem jó”
népi mondóka

X érrebme wnujláv ergéV

rám meletré irebme zA
,ttotoklagem tsám-te"e
er%é ólav zohágam ed
.ttodut men gém innet tre%

nabávah getegref .1111233334555567 ,tsepsiQ

Végre váljunk emberré !

Az emberi értelem már
egyet-mást megalkotott,
de magához való észre
szert tenni még nem tudott.

Kispest, 1999. január 30.

"oh ,ajráv sé ,nabizom a lü rebme zAy
Ywéjnétrötgem ,dut erőle rám tima
somliV nájorá°

gáliv ún%ávőtíteV

,naltakal záh a nebme°
,nabsagam őhlef :döq A
,!éf itse za wizárki°
.némerep tél a wnülÜ
…nevele ge/eq s gnel %eN
,worava za tnim ,wáméN
,wo"ahdár tsom t+osom pé% "E
,tsáp a tto zohsávívjaB
.tsánabborső %iv aciC
…nevele ge/eq s gnel %eN

„Az ember ül a moziban, és várja, hogy
amit már előre tud, megtörténjék”
Saroyan Vilmos

Vetítővásznú világ

Szemben a ház lakatlan,
A köd: felhő magasban,
Szikrázik az esti fény,
Ülünk a lét peremén.
Nesz leng s ketyeg eleven…
Némák, mint az avarok,
Egy szép mosolyt most rádhagyok,
Bajvíváshoz ott a pást,
Cica visz ősrobbanást.
Nesz leng s ketyeg eleven…

,wolobod nódrohjalO
,wolappan ttala womoH
,ttetehel lécnáp serÜ
.tecnefkub moráh tteteV
…nevele ge/eq s gnel %eN

Olajhordón dobolok,
Homok alatt nappalok,
Üres páncél lehetett,
Vetett három bukfencet.
Nesz leng s ketyeg eleven…

,má% gatsav lunovebröQ
,nárognoz a wizzi rúH
takar "an nebsövűh wéQ
.tatdopat "e lövűbgeM
…nevele ge/eq s gnel %eN

Körbevonul vastag szám,
Húr izzik a zongorán,
Kék hűvösben nagy rakat
Megbűvöl egy tapodtat.
Nesz leng s ketyeg eleven…

talodnog a nav nabóT
,ttala dloH neltezötlÖ
,sátláiq setemleléF
Xssál táhet Ł jló% nétni%Ő

Tóban van a gondolat
Öltözetlen Hold alatt,
Félelmetes kiáltás,
Őszintén szólj → tehát láss!

:nevele ge/eq s gnel %eN
.nebmeklel a tdallu" zűT

Nesz leng s ketyeg eleven:
Tűz gyulladt a lelkemben.

nabávah wele% .1113711 ,tágirotaliF

Filatorigát, 2013. április 30.

itnelej mesos +é%ev A
erőle tágam eb

A veszély sosem jelenti
be magát előre

sátláv wa%rokgáliV

a őtnözíV a wizátiV
Xtrájel dődi _ :lakkalaH
sédeke%ev a ze !oziB
.tráq zoko wenkerebme
,sálma%u'dlöf ,ségner ,zívrÁ
;teselab ,ségéődre
xgém tehöj im :ajdut iq sÉ
.werem mes inlodnogár
,nátu lét droz tnim ,ze na+O
;telekiq a nöj rokim?
sé réta%%iv gém lét a eD
.teke"ür eb pel la””af
,gáliV a ze tsom tlud+obgeM
;werebme za wanazjar
:tatgopoq tti őtnözíV A
.teret réq rokgáliv jú

nabávah ré!eq jú .1111233334555567 ,a'araregÉ

Világkorszak váltás

Vitázik a Vízöntő a
Halakkal: – időd lejárt!
Bizony ez a veszekedés
embereknek okoz kárt.
Árvíz, rengés, földcsuszamlás,
erdőégés, baleset;
És ki tudja: mi jöhet még?
rágondolni sem merek.
Olyan ez, mint zord tél után,
'mikor jön a kikelet;
De a tél még visszatér és
faggyal lep be rügyeket.
Megbolydult most ez a Világ,
rajzanak az emberek;
A Vízöntő itt kopogtat:
új világkor kér teret.

Égeraracsa, 1999. augusztus 18.
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„A gondolat szellemi aranyrög olyan földben,
amelyen már sok agyvelő ekéje szántott”
Mark Twain

Visszatekintés

Nagy az idő óceánja,
túlnéz minden jelenvalón:
vissza a távoli múltba.
Távolodnak századévek,
és ahogyan távolodnak,
egymáshoz közelebb érnek.
Elmúlt korok, birodalmak
szakadatlan áradata:
keletkeznek, majd elmúlnak.
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Öröm – bánat, élet – halál,
titokzatos magányosság
feltámad és elébed áll.
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távolságot tart az űrben,
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Halhatatlanná lett a test
a teremtésnek hajnalán,
s minden megvolt mához képest.
Az érthetetlen nem kevés,
szív és az ész képessége:
belső látás s emlékezés.

Filatorigát, 2011. december 8.
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„A pallérozott elme számára a halál nem
más, mint egy új kaland kezdete”
Rowling Johanna Katalin

Zsémbelődés

Szerintem az öregedés
egyáltalán nem létezett,
Az embernél – felnőtt korra –
csak túl sok az emlékezet.

Égeraracsa, 2001. május 22.

Kis magyarázat a versekhez
A mottók

– (általános gondolatot kifejező tömör idézetek) valamilyen módon kapcsolódnak az alapgondolathoz. Az aláírás nélküliek saját alkotások.
(mítosz → hitrege, legenda → csodarege, epigramma → velőske)

Népmese
Néprege
Hitrege
Csodarege
Monda

–
–
–
–
–

a nép ajkán született, vagy külföldről átvett elbeszélés.
valóságos személyhez vagy tárgyhoz kapcsolódó meseszerű történet.
a világ keletkezéséről, természeti jelenségekről szóló olvasmány.
Istenhez, Jézushoz, szentekhez és csodákhoz fűződő (olvasandó) esemény.
népi emlékezeten alapuló történelmi valóságot feldolgozó hagyomány.

A mottóknál feltüntetett nevek magyaros változata:
Karl Immermann – Immermann Károly,
Cesare Lombroso – Lombroso Cézár,
Lothar Kusche – Kusche Lotár,
Raymond Smullyan – Smullyan Rajmund,
Francis Bacon – Bacon Ferenc,
Charlotte Brontë – Brontë Sarolta,
Małgorzata Musierowicz – Musierowicz Margit,
Oscar Wilde – Wilde Oszkár,
Bo Carpelan – Carpelan Bodó,
Johannes Lehmann – Lehmann János,
Claudia Graf – Graf Klaudia,
Enrico Castelnuovo – Castelnuovo Henrik,
Su Towsend – Towsend Zsu' ,
Grazia Deledda – Deledda Grácia,
John Muir – Muir János,
Frances Elisa Hodgson – Hodgson Franciska Eliza,
Roland Gööck – Gööck Lóránt,
Francesco Petrarca – Petrarca Ferenc,
Heinrich v. Ofterdingen – Ofterdingen Henrik,
Immanuel Kant – Kant Immánuel,
Walter Sperling – Sperling Valter, Guy de Maupassant – Maupassant Vitus,
Eliška Horelova – Horelova Eliza, Camille Flammarion – Flammarion Kamill,
Jerome K. Jerome – Jerome Klapka Jeromos,
William Blake – Blake Vilmos,
Johann Wolfgang v. Goethe – Goethe W. János,
Otto v. Bismarck – Bismarck Ottó,
Vlagyimir Maskov – Maskov Vladimir,
Eric Linklater – Linklater Erik,
Dimitar Korudzsiev – Korudzsiev Demeter, Theodor Fontane – Fontane Tódor,
Marlene Dietrich – Dietrich Marléne,
Henry van Dyke – Dyke Henrik,
Stephen Leacock – Leacock István,
Friedrich v. Schiller – Schiller Frigyes,
Luigi Capuana – Capuana Lajos,
William Wordsworth – Wordsworth Vilmos,
Conrad Ferdinand Meyer – Meyer Konrád Ferdinánd, Robert Frost – Frost Róbert,
Hans Christian Andersen – Andersen Jani Krisztián,
Victor Hugo – Hugo Viktor,
Antonín Rükl – Rükl Antal, Henry-Frederic Amiel – Amiel Henrik Frigyes,
Oliver Wendell Holmes – Holmes Olivér Vendel,
Stanisław Lem – Lem Szaniszló,
Robert Musil – Musil Róbert,
Charles Robert Darwin – Darwin Károly Róbert,
Heinrich Heine – Heine Henrik, Paul Valéry – Valéry Pál, Karl May – May Károly,
Etienne Rey – Rey István,
Joanna Kathrin Rowling – Rowling Johanna Katalin,
Joseph Joubert – Joubert József,
François Villon – Villon Ferenc
Jonathan Swift – Swift Jónás,
Louis Bromfield – Bromfield Lajos,
Giuseppe Mezzofanti – Mezzofanti József,
Franz Jahn – Jahn Ferenc,
Henri Bergson – Bergson Henrik,
Josef Klepešta – Klepešta József,
John Keats – Keats János, Miguel Cervantes Saavedra – Cervantes Saavedra Mihály,
Christian Morgenstern – Morgenstern Krisztián, Otto Jespersen – Jespersen Ottó,
Pedro Calderón de la Barca – Barca Calderón Péter, Jules Renard – Renard Gyula,
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Konrad Lorenz – Lorenz Konrád,
Lev Nyikolajevics Tolsztoj – Tolsztoj Leó,
Dennis Shasha – Shasha Dénes,
Georg Bernard Shaw – Shaw György Bernát,
Lewis Wolpert – Wolpert Lajos, Pedro Antonio de Alarcon – Alarcon Péter Antal,
Adam Wiśniewski-Snerg – Wiśniewski-Snerg Ádám, Jean Calvin – Kálvin János,
Théodore de Banville – Banville Tivadar, Alekszandr Beljajev – Beljajev Sándor,
Theodor Storm – Storm Tódor,
Théophile Gautier – Gautier Teofil,
Karl Neumann – Neumann Károly,
Alphonse Daudet – Daudet Alfonz,
Igor Roszohovatszkij – Roszohovatszkij Igor,
Bertold Brecht – Brecht Bertalan,
Emily Brontë – Brontë Emilia,
Jean François Paul de Gondi Retz – Retz Pál,
Nichols Beverley – Beverley Miklós,
Antonio Bonfini – Bonfini Antal,
Tadeusz Dołega-Mostowicz – Dołega-Mostowicz Tádé, David Lodge – Lodge Dávid,
Karel Čapek – Čapek Károly,
Erich Kästner – Kästner Erik,
William John Locke – Locke Vilmos,
Adam Mickiewicz – Mickiewicz Ádám,
Marie-Catherine 'D Aulnoy – D' Aulnoy Mária Katalin, Jack London – London Jani,
Charles Batteux – Batteux Károly,
Richard Katz – Katz Richárd,
John Steinbeck – Steinbeck János,
Charles Baudelaire – Baudelaire Károly,
Bernard Fontanelle – Fontanelle Bernát,
José Gutierez – Gutierez József,
Friedrich v. Schelling – Schelling Frigyes, Francis Jammes – Jammes Ferenc,
George Enescu – Enescu György,
Alexandra David-Neel – David-Neel Alexandra,
Ludwig Wittgenstein – Wittgenstein Lajos,
Rudolf Stratz – Stratz Rudolf,
Mary T. Browne – Browne Mária T. ,
Alexander Puskin – Puskin Sándor,
Philip Sidney – Sidney Fülöp,
William Saroyan – Saroyan Vilmos,
Wilkie Collins – Collins Vilmos,
Cornell Woolrich – Woolrich Kornél,
Nataly Eschstruth – Eschstruth Natália,
Matilde Serao – Serao Matild,
François Rochefoucauld – Rochefoucauld Ferenc, Hal Clement – Clement Henri,
Andre Gide – Gide Endre,
Honor Tracy – Tracy Honória,
William Robertson – Robertson Vilmos,
Eric Knight – Knight Erik,
Benjamin Franklin – Franklin Benjámin,
Harry Harryson – Harryson Henri,
Christine Breden – Breden Krisztina,
James Jeans – Jeans Jakab,
Maurice Leblanc – Leblanc Móric,
Henryk Sienkiewicz – Sienkiewicz Henrik,
Lev R. Sejnyin – Sejnyin R. Leó,
Daniel De Foe – De Foe Dániel,
Emil Gaboriau – Gaboriau Emil,
Edna Ferber – Ferber Edina,
Mihail Zoscsenko – Zoscsenko Mihály, Karl Theodor Körner – Körner Károly Tódor,
Wilham Collins – Collins Vilmos,
Felix Salten – Salten Félix,
Henry King – King Henrik,
Siegmund Freud – Freud Zsigmond,
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