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István király a Boldogasszony
oltalmába ajánlotta országát

Alaki azonosság
Egy az Isten állítják
az unitáriusok.
Gy betűre a rovásban
kettős keresztet kapok.

Jelképben gondolkodva
képírással mást jelent:
Őt, az Egyedül
Egy
Valót,
vagy másképpen Egyetlent.
Egy

Címerben s templom tornyán
messze néz s jövőbe lát,
Hármas halmon áll s jelzi
Boldogasszony országát.
Égeraracsa, 2005. május 13.
NoSSagodlob a LArił nAvtsi
tágASro attolnAja abAmlatlo

gAssonoza ikala
avdoklodnog nebpEklej
:tnelej tsAm lassArIpEł
,tOlav lwde- Ge za ,tQ
.tnelte- Ge neppEksAm Gav

KAjtIllA netsi za Ge
.KosuirAtinu za
nabsAvor a erWteb G
.Kopał tetSereł sQtteł

nANrot molpmet s nebremIc
,tál ebővöj s zén eSSem
izlej s llA nomlah samrAh
.tágASro NoSSagodlob
alitta irIN

nabAvah terEgI .2711 ,aCararegE
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A nagyhangú szóáradat
mellőzi a jó tartalmat

Bizonyításra nem szorul
Mi az, ami a beszédnek ízt ad?
Finom elmésség, amely rendkívül jó.
Virágzásakor Athénben járta
A csípős szellem: az attikai só.
Kispest, 2003. november
november 30.

tadarAOS UgnahGan a
tamlatrat Oj a izQllem

luroS men arsAtINozib
?da tzI KendESeb a ima ,za im
.Oj lwvIkdner Lema ,gEssEmle monif
atrAj nebnEta rokasAzgAriv
.Os iakitta za :melleS sQpIC a
nabAvah teSENe .111711 ,tsepsił
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„A női száj olyan, mint egy kis piros
pecsét, bacilusokkal teli üvegen”
Pitigrilli

Csók
A nagy dolog életemben
olyan, mint egy álom,
Hogyha puha szádat csendben
csukott szemmel zárom.
Kispest, 1996. december 15.

sorip sił Ge tnim ,naLo jAS iQn a”
ˇnegevw ilet lakkosulicab ,tECep
illirgitip

KOC
nebmetelE golod Gan a
,molA Ge tnim ,naLo
nebdneC tadAS ahup ahGoh
.morAz lemmeS ttokuC
nabAvah molA .1233334555567 ,tsepsił
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„Minden fel- és lefelé megy, megállapodás
a lét folyamán nincs”

Justh Zsigmond

Elillanhat
Nem szeretem, ha szobámban
elalszik a villany,
Félek sorsom a sötétben
mellettem elillan.

Kispest, 1996. december 15.
,Gem Elefel sE -lef nednim”
ˇCnin nAmaLof tEl a sAdopallAgem
dnomgiZ tSuj

tahnallile
nabmAboS ah ,metereS men
,Nalliv a KiSlale
nebtEtqs a mosros KelEf
.nallile mettellem
nabAvah molA .1233334555567 ,tsepsił
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„Aki 20 éves koráig nem szép,
30-ig nem erős, 40-ig nem okos,
50-ig nem gazdag, 60-ig nem szent,
az legfeljebb már csak jó lehet”
régi mondás

Éltem
Éltem – féltem,
de reméltem.
Véltem én és
elbeszéltem.
Kispest, 1996. március 25.
,pES men giAroł sevE 33 ika”
,soko men gi-3333 ,sQre men gi-333
,tneS men gi-34 ,gadzag men gi-4
ˇtehel Oj KaC rAm bbejlefgel za
sAdnom igEr

metlE
,metlEf _ metlE
.metlEmer ed
sE nE metlEv
.metlESeble
nabAvah telekił .1233334555567 ,tsepsił
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„Ahol jól fogadtak, koma,
hamar ne jöjj vissza oda!”
megszívlelendő jótanács

Epekedés … után
Miért keresem én is a fényt?
Csak azért, mert foton vagyok.
A mocsárból lidércfényként
kúszom fel, ′hol szellem ragyog.
Égeraracsa,
Égeraracsa, 2006. május 26.
,amoł ,Katdagof lOj loha”
ˇ!ado aSSiv jjqj en ramah
CAnatOj QdnelelvISgem

nAtu ... sEdekepe
?tNEf a si nE mesereł trEim
.KoGav notof trem ,trEza KaC
tnEkNEfcrEdil lObrACom a
.goGar melleS loh’ ,lef moSUł
nabAvah terEgI .12711
.12711 ,aCararegE
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„Élni annyi, mint cselekedni”

R. M. du Gard
Inkább küzdj !
A munka küzdelem,
a küzdelem: gyönyör,
A restség tétlenség,
a tétlenség: csömör.
Kispest, 1996. március 25.

ˇindekeleC tnim ,iNNa inlE”
rAg wd .m .r

! jdzwł bbAkni
bbAkni
,meledzwł aknum a
,rqNqG :meledzwł a
,gEsneltEt gEstser a
.rqmqC :gEsneltEt a
nabAvah telekił .1233334555567 ,tsepsił
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„A fejlődés lusta, ha egyszer valamit
kitalál, annál meg is marad”

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

☯

Égeraracsa, 1996. június 18.
timalav reSGe ah ,atsul sEdQljef a”
ˇdaram si gem lAnna ,lAlatił
sojal treplov

Konat iteleł

☯

_ nav neLi _ lQtrebme raGam Clqb a
.gnaj-nij a noGan llA lovAt Nozib
,izrE ,azzAraGam men tekeze
.ilEf :lE ttwGe letteSEmret a

nabAvah netsipan .1233334555567 ,aCararegE
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A jó mesét előbb elhisszük,
mint bármilyen igazságot

Legjobb üzlet
Annyiért vedd az embert,
amennyire mások tartják;
S amennyire magát tartja,
csak annyiért add tovább!
Égeraracsa, 1999. szeptember 29.

,KwSSihle bbQle tEsem Oj a
togAszagi neLimrAb tnim

telzw bbojgel
,trebme za ddev trEiNNa
;KAjtrat KosAm eriNNema
,ajtrat tAgam eriNNema s
!bbAvot dda trEiNNa KaC
nabAvah aNadlqf .1111233334555567 ,aCararegE
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A baklövés felfogható tapasztalatnak is

Más...
Más tészta lehetett,
'mit a teremtő gyúrt;
Így a német okos,
a magyar agyafúrt.
Suhl, 1997. december 17.

si KantalatSapat Otahgoflef sEvqlkab a

... sAm
,ttetehel atSEt sAm
;trUG Qtmeret a tim’
,soko temEn a GI
.trUfaGa raGam a
nabAvah molA .11233334555567 ,luz
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„…a bölcs hátrahúzódik, ezért halad,
nem őrzi magát, ezért megmarad.
Így van: saját érdeke nem űzi sose,
Ezért teljesül saját érdeke”
Lao-ce

Nem érdemes !
Hová rohansz, ostoba? :
a tegnapot nem éred,
A holnap meg utolér
kéretlenül is téged.
Égeraracsa, 2000. szeptember 17.
,dalah trEze ,KidOzUhartAh Clqb a…”
.daramgem trEze ,tAgam izrQ men
,esos izW men ekedrE tAjas :nav GI
ˇekedrE tAjas lwsejlet trEze
ec-oal

! semedrE men
: ?abotso ,Snahor Avoh
,derE men topanget a
rElotu gem panloh a
.degEt si lwnelterEł
nabAvah aNadlqf .711 ,aCararegE
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„Mely nyelv merne versenyezni véled?”
Petőfi

Permetezve szemereg
Elkezdve csepereg
egyszerre csendesen.
Csepegve lepereg
meredek ereszen,
S remegve elvesznek
ezeregy cseppekben.
Felvetve: lehet-e
elvesztened szebben?
Merengve ezennel
ellenzed hevesen,
S keresve megleled
fentebb e fellegben.
Elvetve ezeket
befejezem rendben.
Kispest, 1995. március 20.
ˇ?delEv inzeNesrev enrem vleN Lem”
ifQtep

geremeS evzetemrep
gerepeC evdzekle
.nesedneC erreSGe
gerepel evgepeC
,neSere Kederem
KenSevle evgemer s
.nebkeppeC Gereze
e-tehel :evtevlef
?nebbeS denetSevle
lenneze evgnerem
,neseveh deznelle
delelgem evsereł s
.nebgellef e bbetnef
tekeze evtevle
.nebdner mezejefeb
alitta irIN

nabAvah telekił .233334555567 ,tsepsił
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Egyszer a vándorlás is végetér
Színárny...
Tapintható lesz a lágy csend,
Színeket már oltja árnyék: elfogy a fény,
Borzongás fut völgyön, várj még: eljön az éj,
És a magány megvár ott, lent.
Kispest, 1996. március 13.

rEtegEv si sAlrodnAv a reSGe

… NrAnIS
,dneC GAl a Sel Otahtnipat
,NEf a Gofle :KENrA ajtlo rAm tekenIS
,jE za nqjle :gEm jrAv ,nqGlqv tuf sAgnozrob
.tnel ,tto rAvgem NAgam a sE
nabAvah telekił .1233334555567 ,tsepsił
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„Futó idő, szálló idő!
Mindent, mi kedves elvivő”
Reviczky

Új évi jókívánság
(szájhagyomány alapján)

Itt az új év, új jót hozzon,
Régi jótól meg ne fosszon,
De ha új jót nem is hozhat,
Vigye el a régi rosszat!
Kispest, 2010.
2010. március 18.

!Qdi OllAS ,Qdi Otuf”
„ ˇQvivle ,sevdeł im ,tnednim
ikciver

gAsnAvIkOj ivE jU
,nozzoh tOj jU ,vE jU za tti
,noSSof en gem lOtOj igEr
,tahzoh si men tOj jU ah ed
!taSSor igEr a le eGiv
QtnqSqł ipEn

nAjpala NAmoGahjAS
16

