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2016 – Magánkiadás

Valami blabala defergergerberg rgergerferf 

ferweit, egyes határokat megszüntet sza-

vak és gondolatok között, másokat ő maga 

hoz létre, vagy inkább hagyja, hogy azok 

elmosódjanak vagy létre jöjjenek. Olvasá-

suk olyan, mint a keleti ételek fogyasztá-

sa. Éppen annyira eteti magát, mint ameny-

nyire eltávolít a csípőssége, fűszerezettsége.  

Elidegenít attól a világtól, amelyet fonák-

járól szemlélve elidegenedettnek lát és lát-

tat. Olyasmi történik ezáltal, mint amikor  

a szél megrázza a fa leveleit, ésfdgdfgdfg.
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Előszó

A szerzőhöz évtizedes ismeretség, barátság fűz. Találkozásaink, 

gondolatváltásaink során mondhatom, hogy olyannak ismer-

tem meg a világlátását, amilyennek ezekben a szilánkokban és 

hosszabb gondolatsorokban mutatja magát. Fanyarul forgatja ki 

evilági életünk fonákságait, egyes határokat megszüntet szavak 

és gondolatok között, másokat ő maga hoz létre, vagy inkább 

hagyja, hogy azok elmosódjanak vagy létre jöjjenek. Olvasá-

suk olyan, mint a keleti ételek fogyasztása. Éppen annyira eteti 

magát, mint amennyire eltávolít a csípőssége, fűszerezettsége.  

Elidegenít attól a világtól, amelyet fonákjáról szemlélve elide-

genedettnek lát és láttat. Olyasmi történik ezáltal, mint amikor  

a szél megrázza a fa leveleit, és azok megmutatják azt az arcu-

kat, amelyet szélcsendben nem látnánk. A fonáknak gyakran 

más a színe. De a levél ugyanaz, ahogy a fa is. Többet azért nem 

tennék hozzá, mert a sorok törve, töretlenül, magukért beszél-

nek. Ajánlom, bele-beleolvasásra, de hosszabb időtöltésre is.  

Ízlelgethetjük közben a magyar narancs fanyar ízét, a szavak ná-

lunk Abszurdisztánban nem is olyan szokatlan átrendeződését, 

ahogy a szerző láttatja velünk. Pikánsan, kesernyésen, mert a 

gyomornak erre is szüksége van időnként…
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a nyelvtudomány doktora
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Proambulum
a soha ki nem

adandó alkalommal

verseskötelem

Ima
barátom kérlek

szabadíts a gonosztól

nem megy magamtól

Hommage à Berda József
az asztalnál sem

mindegy hogy csak szánk jár vagy

néha eszünk is
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(h)itélet
hittel nem lehet

vitázni érvelni sem

élni nélküle

A görbeség
a helyén való

egyengetni hogy kell-e

az ördög tudja

Rest
magamon kívül

ha vagyok még emlékül

mást mit hagyhatok

A gondolat, a megszületendő, 
néha követendő.

De szinte mindig büntetendő.

Ez jóllehet száraznak tűnik de talán mégis eltűrik hogy ne adja 

fel hitét és tudását kitől ugyan nem irigylik de nem is értik csak 

vállat vonva regélik hogy más mindig csak más… s ki gondol 

másra mint egy jó hatásra vagy a végén egy pukkanásra hisz 

az szokott lenni a végszó ámde a csend és csendesség sem 

ugyanaz miért lenne hát a halmaz az mi halmazat vagy bün-

tetés lenne e szó s adat csupán mert nem úgy hagyta el száj-

adat hogy megfeleljen a meg nem felelésnek hagyjunk hát 

némi teret az egésznek s ha mégis van benne eleme a résznek 

hát csak nem viszi el az enyészet az akarását a megértésnek
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Már a régi görögök
én egyetértek

csak egyet nem értek mi

az egy mit értek

A jó termése
a bűnt mindenki

elveti ezért vele

a világ tele

Par lament
a nyelvgyökön lóg

ott meg kötélen a nagy

cirkuszkupolda
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Átmehet
szület és békés

a halál nyugodt. Kettő

között némi baj.

(Isaac Asimov)

Műfordítás
üres tojáshéj

megforgatod belőle

új csibe kel ki

Látni akarom
mi most még látszik

csak ne lenne oly sötét

minden világos

Vizsgadrukk
kettős küzdelem

nyelvelem vagy művelem

hogy emlékezem

A Lenem csapás
elgondulkozik

magas égre fel hol egy

labda röppen el

Hogy ne
napi sóhajunk

miben van gyakorlatunk

elnyomá Singer
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Indulat
reggeli hírek

megmondják mit kedvelek

jöjj el kikelet

Kérés
ne öntsd arcomba

mit magad meg nem iszol

égő szégyenem
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Családregény
az egyik valószínű… őt sosem ismertem a másik… 

hát ő meg talán Kolozs talán Hunyad… ki tudhatja 

merre visz az utad s mit hoz a holnap hol egy újabb 

határt hol egy nyitást csak hiszed hogy átveszed az 

irányítást aztán amikor visszakérdik lejárhatod lábad 

térdig s megtelepszel Komárom szegletében minek 

nevében is benne van hogy állapotod Lábatlan.

Egészséges étel
liberálmétely

nem mérgezte fejtiszta

nemzetoldalas

Maturált
örök segg maradt

koptatva csiszolatlan

elmére kényes

Garfield
a cicák sem nem

tömött libák csak lehet

gömb az optikád



1716

Családregény
az egyik valószínű… őt sosem ismertem a másik… 

hát ő meg talán Kolozs talán Hunyad… ki tudhatja 

merre visz az utad s mit hoz a holnap hol egy újabb 

határt hol egy nyitást csak hiszed hogy átveszed az 

irányítást aztán amikor visszakérdik lejárhatod lábad 

térdig s megtelepszel Komárom szegletében minek 

nevében is benne van hogy állapotod Lábatlan.

Egészséges étel
liberálmétely

nem mérgezte fejtiszta

nemzetoldalas

Maturált
örök segg maradt

koptatva csiszolatlan

elmére kényes

Garfield
a cicák sem nem

tömött libák csak lehet

gömb az optikád



1918

Rocks
Kanada ma hív

sziklái felett lebeg

anyám árnyéka

Canada calling

over the Rockies hovers

my mother’s shadow

Cintányéros cudar
operettdallam

csak felejteni lehet

tőlem vagy engem

Korrektúra
javítófesték

fekete lektorátus

vastagon fogva

Megint jőnek
jégcsákány áll az

ajtóban kopog köszön

Trockijt keresi

Felkelés
áll négykézláb

elment az esze Tamás

csak a talpasok
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csak jól ó vátesz
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mennyi nyomot nyom

a latba nyomott időn

a hiá nyomon
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Végszó
más már nem lehet

úgy ajánlom magamat

meg nem tagadom

N. Agyon
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csendben elveszett

Beborulás
feltartott ernyő

az ég boltozatja is

később megroppan

A nagyok
megvesznek tüle

nővére és baráti

Anna kis hüle

Modern kór
Mindenfél Áron

a telefonvásáron

falnak is füle

Abban a mesei
szép új világban

a projekció azbiz

fő nép mesében
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Ős színváltozás
lassan biztosan

a hó fehérségében
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A bátyám megörökít 
egy nehézfegyverzetű  
lovaskatonát
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vértes
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azt írja a pap
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Léhülés
miért fagy le most

kihűlt arcodra söröd

mert épp túlhüle

Szürkület
a farkasvakság

jó nappali sötétség

már nem látható
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Soha ne bízz abban
A világ rendje a bizonytalanság.

Az ember rendje a bizonyosság.

Az embertelen világ sokkal biztosabb.

Az ember mindig bizonytalan.

Őrzők
egy kutya rohan

a kerítés mentében

vak kantás nélkül

Agnus dei
Isten teremte

világot embert viszályt

Káin és Ábel

Emlékezz és
soha ne feledd

csak elpatkolni muszáj

elkapkodni nem
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feketét tisztán
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Filoszféra
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mondta ma a művelt hé

ja és lehámlott
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s lassan mindent elborít

a semmi neve
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szája jár az idő meg

sok bele telik
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Kötődés
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ma hogy magam nyugodtan

elengedhessem
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játszunk hát ma

ha utolérlek mégis

kitérő válasz

Én vagyok csak én
önmutogató

de ha magázom magam

akkor maga is
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leszúrva maradt árván
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sárgán és kéken fánkat

a hó belepi

Lácc, lácc, Eszter lácc
képmutatás úgy

ítélni hogy alapja

csak kép mutatás

A gyökerek elég rootak…
Én meg ab ovo und danach ex cathedra 

sulfurum kráxát s ebből kikerekíteni  

egy valami másnak égi mását miközben 

festegetem a kerítés rácsát s várom Tom 

Sawyert és az az ő jó Polly ángyát mert 

gondolom ilyen avitt és molyos Frakk meg 

mindenféle firlefranc mikkamakk csak arra 

jó hogy elmondhassuk  

a milyenk milyen jó még ha el is dugul a 

lefolyó mi akkor is megszórjuk szó szó szó 

t követ ki mint tudjuk elveszett valahol 

Nagyenyed... táj ám mi másnak csak 

térkép legyen hát másutt is rémkép adjunk 

rá egy kis mázt s ki sem kell nyitni ma a 

gázt ömlik úgyis a tévéből és jó lesz  

az a végére mi elvezet a világnak oly 

mélyére ahonnan nem kell látni messzire

Ipse Dixit



47

A pokolba
nevetés helye

igaz barátok között

gyufára várva

Téli éj
égnek a fények

sárgán és kéken fánkat

a hó belepi

Lácc, lácc, Eszter lácc
képmutatás úgy

ítélni hogy alapja

csak kép mutatás

A gyökerek elég rootak…
Én meg ab ovo und danach ex cathedra 

sulfurum kráxát s ebből kikerekíteni  

egy valami másnak égi mását miközben 

festegetem a kerítés rácsát s várom Tom 

Sawyert és az az ő jó Polly ángyát mert 

gondolom ilyen avitt és molyos Frakk meg 

mindenféle firlefranc mikkamakk csak arra 

jó hogy elmondhassuk  

a milyenk milyen jó még ha el is dugul a 

lefolyó mi akkor is megszórjuk szó szó szó 

t követ ki mint tudjuk elveszett valahol 

Nagyenyed... táj ám mi másnak csak 

térkép legyen hát másutt is rémkép adjunk 

rá egy kis mázt s ki sem kell nyitni ma a 

gázt ömlik úgyis a tévéből és jó lesz  

az a végére mi elvezet a világnak oly 

mélyére ahonnan nem kell látni messzire

Ipse Dixit



4948

Mi lesz ebből
kemény fából úgy

faragtak fogpiszkáló s

fűrészpor lettem

Gátlás
én ágyban s másban

állig pizsamában nem

lelem ütemem

Az út
ez ki van talán

működ előttem való

marad utánam

Emlékezet
mint az a halkan

a horgot bekapja és

máris felejti

Nem hagyományos
ha kimosta gép

tiszta ész majd eldönti

hogy ki most a gép

Volt fesztivál
szól öregapám

míg mások után mentél

elment az öszöd
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Női fizikus
gyönyörűséges

lett mikor felfedezték

a legszebb bozont
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sarlója Vénusszal ma

frigyre lép az ég
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ráncos torokból

Ki segít
ha reggel kérdik

hogy áll a…  memóriád

hát hümmögj bátran
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Bizonyság
emígy nem amúgy

igen így noha talán

ámdebár sehogy
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ha jő az ellen
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kézzel kiveri

Kel ott fenn
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Péter a felhők szélén

csak a repülők

Kőbányai
egér egér ki

a házból meg árpából

te söralátét

Csak győzd
bár ellenfeled

számosabb ellenségnek

sokkal nagyobb vagy

A mindentudó
ki tudni nem is

akar mentségül mindent

tévés révület

Ég a kopár
tikkadt naplement

e hangya szorgalma s ma

a tücsök dalol
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a sör árába’
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kapsz a sörbárba
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a vízcsobogás

révedni késztet s merülsz

gondola tokban

Altató
maláta árpa

új kalóriabombák

élesztő gombák
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néhány bágyadt pukk

csak csepereg s lepereg
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repül a nehéz
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hol áll leesik

Lovag ló
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Nikápolyba mentében

csatáját vívja

Felcsinálták (Make-up)
aki sminkel szép

hisz csak meglátogatták

a vendég Festék
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enterel új sor

újra meg ujjra gyűlik

a tapasztalat
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Lehet a szó
Lehet iszonyú nehéz.

Lehet iszonyú, nehéz.

Lehet. Iszonyú nehéz.
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elered mindig

Tótágas
éjszakai nap

az ég fenekére hág

felfordult világ
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a legutolsó
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koporsószeget
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Jószomszédilemma 
ha én használom

néked nem szól s nekem jó...

téged mér’ zavar
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valami csak lösz

Rend
ma rimba szedem

képzeletem balszárnyát

ráncba majd holnap



81

Dérborbély
késő őszi ég

didergősebbre feni

a határ képét

Partfalon
csúszik nem csúszik

a természet nem gonosz

valami csak lösz

Rend
ma rimba szedem

képzeletem balszárnyát

ráncba majd holnap



8382

Becsszó
csak belenyúl az

ember a konnektorba

aztán kezet rá...

Dics
van ki a jó szót

nem pazarolja másra

szórja magára

A fáklyaláng
karcos barátunk

zúgó tűzvészként lángol

az esze mentén

A gubó
álmaink szőnek

körénk fonalat egyet

len életünkből

Őrök kérdék
nehéz kérdés ám

hogy vagyok vagy nem vagyok

s te vagy vagy nem vagy
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hol a fűnyíró

és merre áll a szarva

ha kertben áll le
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Kapuciner
Meinl kávé Gott

er halte Buggyant Ottmár

hol a meleg hűl



8988

Ichon
festett egek a

Schlachta Margit rakpart kö

vére hullott fű

M6
még egy menet és

– mondta az anyacsavar –

én megszakadok

Isteni menü
szóval vagyunk mi

édes keserű kevercs

komisz kenyéren

Szvit
arles-i lány tánca

míg körbe-körbe járja

farán dől s rázza

Favágókín
ha nagy fába vág

akkor húzni kell vagy ki

esik magából

Kapuciner
Meinl kávé Gott

er halte Buggyant Ottmár

hol a meleg hűl



91

Viszonylag
ha minden rendszer

na és főleg a hibás

az mindig a más

Populáció
halnak fialnak

másoknak meg csak vaknak

látót kaparnak

Ősok
sumér vagy kazár

OK leszármazottaik

az ős sumákok
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már mit se bánom

A báránysült
szorgos kórboncnok

visz haza májasként sok

finom falatot

Krimi
hol rejlik flóbert?

a puskát temetőben

dugta el F. Róbert

Arccal a vasút felél
a sínek mentén

én vonatra a világ

meg váltókra vár

Amoroso
Glauber bácsi

lenne a nők bálványa

letojt gatyával
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Boribon
juhfark cirfandli

kecskecsöcsű ezerjó

pinot noir ó

Tó Tágas
miénk itt a tér

iszonyúan nagy de én

be vagyok zárva

Hulla
Anker közbe is

esik és kel hólapát

nélkül az ember

Alakul a molekula
fluor oxigén

csattognak a kötőtűk

hidrogénkötés

Pont
ellentmondást nem

tűr csak áll ott faarccal

szent Kontrapunktus

Megújulás
fú a szél kakas

forog a világ ener

vált energiát
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Tél Bőben
láttam párom vig

anoban délidőben

hull a hó bőven

Demencia
agyilag zokni

ezt is meg kell még szokni

mit is akartam…

Der medve
ez a táj csillog

csak a porhó belepett

meredten állok
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ráncok öregek

Résen
elomló falak

között sárga virág ott

sárgulok én is

Mesét

neked

hogy viseld a terheket

az öregnek

mikor már mást nem lehet

a gyereknek

neki az életet

neki az életed!
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ha a vágyait
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bilincsbe veri
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fa hurok nélkül
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az élet mondain

el-szó-ta-gol-va mon-dén

az élet mond: én

Végek
ével kezdődik

az élet mindig eddig

mindig vége lett

Szilveszteri dilemma
idd meg Kurt a lét

hosszú a sír és látszik

jobb e kurta lét
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Úgy szeretnek
minden kedves nőt

ki ma úgy bólogatna

ajánlom magam

Sorakoznap
van helye napnak

hol a szavak néha már

sorrendben vannak

Mérleg
huszonezer szó

tizenhét szótag mi a

haszontalanabb
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kinek képzelet
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virul a nyelv cserébe

kicsi a világ

A leghőbb barát
a fennkölt hasra

esés művésze te fák

távollétében
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lét már csak kiizzadom

ott száll egy galamb

A kert
túlsó végében

lenyugvó Nap fényében

sütkérezve sír
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Évforduló
szilveszter éje

telik gondtalan fordul

a világ görbe
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fojtón száján lóg

a szó szeretet csinál

belőle apró

GMO
hallottad már mi

baja tenoristánknak?

génmanipulált

Lihegőknek
vigyázni kell a

szárnyalással kivált ha

az ék elveszett

Egy másság
s aki képzetlen

nem vágyik másra csak mi

másiknak mása

Bevált recept
mindig kéznél van

a józan ész - mondta a

részeg agysebész
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Bírvágy
nagyot akara

s száll az égben a szarka

ma számvetés lesz

Egyetlen igazság
nincs is hazugság

csak túl sokat itt élő

embersokaság

Almafa
ne akard tudni

mit most nem szabad tudni

még megelőzöd
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Formák
a különbség csak

annyi mint a veréb bal

szárnyai között

Alap
Do not hesitate

Five syllables then seven

Then five more? Easy

ha haiku kell

öt szótag a kezdet meg

még hét s rájött öt

Itt kezdődik a vég
w

A hegytetőn
a normálisak

minden normális dolgon

hisztériáznak

és még rám fogják

hogy én vagyok a bolond

fogadj örökbe

Lezár
két obulus csak

egy az ára s mit tehet

még a… fülébe?
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2016 – Magánkiadás

Valami blabala defergergerberg rgergerferf 

ferweit, egyes határokat megszüntet sza-

vak és gondolatok között, másokat ő maga 

hoz létre, vagy inkább hagyja, hogy azok 

elmosódjanak vagy létre jöjjenek. Olvasá-

suk olyan, mint a keleti ételek fogyasztá-

sa. Éppen annyira eteti magát, mint ameny-

nyire eltávolít a csípőssége, fűszerezettsége.  

Elidegenít attól a világtól, amelyet fonák-

járól szemlélve elidegenedettnek lát és lát-

tat. Olyasmi történik ezáltal, mint amikor  

a szél megrázza a fa leveleit, ésfdgdfgdfg.




