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APÁMRÓL DALOLT A SZÉL 
 

Meghallgatni egy hallgatót kapcsoltam be a rádiót 

s férfihangon 

mintha egy régi gangról 

„Mohó szívem s ti száraz ágak 

nem értitek mit zúg a szél 

nem jön levél nem jön levél” 

minthacsak  

onnan verődne vissza  

a nóta 

szép volt  

egyenest a  s z í v b ő l eredett  

hogy belé remegett  

múltába  

a lélek 

-- 

„hiába vágy hiába álom 

nem jön levél nem jön levél” 

valaha délebéd után  

egy rég-volt magyar férfi-hang „épp mint a Sinkovitsé”  

idelenn dallotta ugyanezt  

s talántán angyalokkal dallják ma tovább  

o d a á t  

mindketten 

--  

v a l a k i r ő l mintha  

vallani akarna még nekem 

újra s újra mintha idelenn is szólna szegény Apám  

s e nóta 

 

síri hervadás világa többé föl nem derül 

emléke harmat-fény-sötétedésben 

s mint temetésén a tomboló vihar ha elült 
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csüggeteg fölötte 

az Ég is 

 

mégis 

Apám sírján 

ma délután  

kívánta-e vagy nem talán 

megfordult  

s virágos sírja felett örök hűséget örök ifjúságot  

örökké-tartó szerelmet és örök reményt 

regélt  

a szél 
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MIELŐTT KHÁRONNAL ÚTRA KÉL  
 

I. 

 

A parkban kettesben  

ballagunk 

kutyám meg én 

agyamban lassún lüktet a vér 

kétoldalt fák sora 

békén ring 

elpihent már a madár mind 

horgásznak gyúl az éji mécs-láng 

cirmolón terjeng az esthomály 

szunnyadt szürkeségben 

surran egy bogár 

fűszál szorong lépteim alatt 

s 

feljön a Hold 

penge-fény sötéttel alél 

tova illan mint gondolat a nap 

messzi árnyak békén elúsznak 

izmom lazítja esti áhítat 

s lázas sejtelmek múltán 

egy régi szerelem emléknyomán 

mint kisgyerek kit anyja simogat 

Természet Anyám csókjával arcomon 

elandalodom 

s boldogan  

hagyom 

hogy lelkem fények uralják  

hagyom hogy 

utcazaj s idegek 

bennem elcsöndesüljenek 

mint kint a világ bent én is lecsillapuljak 
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jó s rossz cselekedetek hősies lét-csaták  

belőlem 

messze tűnjenek 

világnagy Éjben a vágy a hang  

a bogarak 

volt utak s múlt hitek 

a Léthe vizén  

Cháron ladikján eltávolodjanak 

hagyom csak hagyom 

 

 

II. 

 

Fény  szivárog át a fellegen 

s én  egy régi szerelemre 

emlékezem 

fiatalok és szépek voltunk  

fejünkre fátyolos fényt szórt   

fehér esküvőt ígért az ég 

áldott igézet volt  a Hold 
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csak nekünk  

világított  

értünk ontott az est illatot 

és  szerelmünkről suttogott 

minden levél 

 

Újra itt lennék hát 

köszönettel jöttem  

hozzád 

köszönet fényedért 

 szerelmes telihold  

fenyegetettségeinket  

mellyel  akkor 

 feledtetni igyekeztél 

 

hálát adni érkeztem 

 azért a be nem hódolt honvéd-tisztért 

kit gyakran még  

ma is megkönnyezek  

s mert 

 szilárdan megőrizték emlékét 

 tóparton mind a jegenyék  

 velem mondanak  

köszönetet 

s velük azok a szerelemmel telt 

 s feltámadott szép őszi alkonyok 

mikkel Teremtőnk minket akkor 

teremtésben  

megajándékozott 

 

Fény szivárog át a fellegen 

s én az örök szerelemre  

emlékezem 
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ELHÍVÁS-ÖRÖKSÉG 
 

Eszméletlen lázban égek 

Agyhártyám merő fájdalom  

Levegőm torokgyík veszti 

Istenem  

Rengeteg szenvedésem 

Van-e ki jegyzi 

Lefagyva életfám 

Nem hajt ki sohse talán 

Nagyapám s angyali barátom  

Látom és Jézust  

 

Élet és Halál Ura  

Visszaútnak  

Te indíthatsz csak 

Kik könyörögtek értem 

Innen a Fényen 

H a z a   n e m   h í v h a t n a k 

 

Elindulok az 

Elhagyott Földre 

Köröttem csillagok 

Angyalok éneke fülembe' 
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PÜNKÖSD HÉTFŐ 2014. 
 

...Ma Valaki ajtót nyitott nekem 

s én kiléptem magányomból, kezem 

erősen fogta Ő, s...nem engedte 

visszafordulnom. Magzatvíz folyt 

s mint árvíz sodort az utcánkban végig; 

 

fülemben s számban harsogó csönd. 

Gyilkos...ha kivégzik – félhet 

pont így: futott át agyamon – 

s magamtól vádoltan...mint 

ugorhatnék s kerülhetném ki 

magzatvíz-áradatát – haboztam. De... 

sodort az ár, s én lassan belémerültem. – 

A kínok – súgták az angyalok még:... 

hidd el: a kínok...csak kihordottan 

válhatnak életre bennetek! 

S megváltva – újba ha fognál ember – tudhadd: 

egyedül miért nem teheted...! 

 

Egy ajtón át ma Valaki kiszakajtott 

magamból s tudatom termékeny talaján 

könyörülő éleny magzatvizét rám hömpölyítette 

s ártatlanságomig butítva vissza: lelkem 

a világ gonoszságából kiszabadította; 

mintsem hogy Isten ellen harcolnál, 

hidd:...termőbb talajt senki nem adhat – annál 

tisztítóbb leheletet, mint a Szent Léleké, 

hiábavalóság lenne keresned! – Várni 

 

képletesen...Krisztustól tökéletest 

s Európától egyetemlegest? – mint megfogadva... 

„Mind szentek legyetek!” – másként nem lehet; 

s apostollá is az lesz ma...csak az, 
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ki Lélek által újjá született. – 

Nem érdemli a keresztény nevet 

de a poklot inkább – az...ki 

magánál nem ismer különbet! /Miközben 

rejtett aknákon mocorog 

s ha százszor figyelmeztetné is az Ég 

ő százszor felejti, hogy ellenőrizze, és 

kibiztosítsa azt maga alatt!/ – 

 

Pünkösdi hittel...hidd el hát Urunknak: 

év éven ronthat – test s vér testvéreden – 

Szent Lelkével Ő minden megváltottban 

mindörökké élet s örökké szeret –! 

 

 

 

 

 

LITÁNIÁS ESTI ÁHÍTAT 
 

Üdvözlégy ! 

EGY-séggé  lelkesült tér s idő 

kiben nemes örökélet  

múlt jelen s jövendő  

keresztes Jézus-hívők 

Nagy Boldog Asszonya  

Erőszak sötétje ellen 

égi védelem 

malaszttal telt női szellemiség 

teremtő isten-lényeg  

békességes szent Szűz 

megváltón lobbant  
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szeretetláng 

  

Üdvözlégy! 

Mennyeknek Megnyílt Kapuja 

földi lét sötétjén 

milljom lélek-tükör  

megváltásra nőtt kegyelem-virág 

dicsőséges ANYÁNK 

 

Názáreti INMACULATA 

VILÁGNAK VIRÁGA 

Napba-öltözött  

édességes remény 

FÉNY SZŰZE MÁRIA 

ezerszer üdvözlégy! 

( 2016. május-augusztus) 

 
 

 

HÁLAVERS ZOZIÉRT 
 

I. 

 

Hathónapos magzatocska 

alszik épp 

bőre mosolygása 

ismerős képtelenség 

szemhéja zárva 

s vigaszos édes íz 

Zozi baba 

ajka körén a fény 
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Imádkoztunk 

s Istennek köszönet 

ha császárral hát úgy 

de életben maradtál 

miközénk eljöttél 

kicsi Zoé 

tisztesség az operáló kéznek 

s hálás szeretet 

 

Amikor megszülettél 

egy világra érkezett 

kis kopt-keresztény gyerek 

irántad érzett bizalmáról 

a magyar-szerb határon 

anyja ölén tett hitet 

 

s ÉLET ÉLET ÉLET 

 

gyönyörű nevedet 

a messze Szíriában 

mint lágy esti imát 

lélekkel szuszogták  

a pálmák 

S hozzád 

madarak költöttek 

éneket 

Szita Zoé 

hozzád én írtam verset 

s mentette szittya Jézusát 

új heródesek elől 

az ég-világ 

 

HOZZÁD 
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II. 

 

körötted angyal-szárny-pihék,  

hunyt szemhéjad mögött a mennyég; 

... 

magyar föld magyar ÉLET-évé lettél,  

Szita Zoé, Zozi babám  

 

(dédunokám) rózsaszirmom; 

udvarotok illatos rózsabokrán  

akkor egy árva madár hírrel ujjongott -- 

anyja ölén, a szerb-magyar határon  

...menekülőben, egy sírva-született, 

kis kopt-keresztény gyerek  

irántad való bizalmáról tett hitet;  

vonal-palmettás örökös életfád  
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ős gyökere virágot szirmozott, s...messze, 

a háborús Szíriában...mint est-imát 

rebegték-suttogták a pálmák: 

ÖRÖK AZ AZ ISTEN, KINEK NEVE ÉL! 

–  

szép neved vonzatán  a 

régi szkíták Fény-Istenét  

hirdette...s ÉL-Õ SZIT/ty/A  

lélekkel izzott a júniusi ég  

mikor Te világra születtél... 

 

(2015. november 17-én, koraszülöttek napján) 

 

 

 

 
HAJNALI IMA ADVENTIDŐN 

 

A Minden légy bennem Uram 

Ne lennék porszem képmásodon 

Lépj hozzám jelöld ki utam 

Segíts ösvényedre találnom 

 

Ki egykor elfordultam Tőled 

Parancsold hogy újra érezzem én 

Milyen jó mikor hírt hoz Felőled 

Milyen símogató az adventi szél 

 

Mögöttem senki semmi immár 

S meghaltak mind éltüket féltve 

Kik evilági érvényesülésre  

Halandók során elém léptek 

 

Tekintsd földed egy porszemét 
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Botorló bárányodon a vért 

Lásd némult ajka vágyódását 

Nézd szemén a fények hiányát  

S kérlelő két karján a célt 

 

Ajkán az utolsó Miatyánk 

Feléd indul lassan előre 

Uram lásd el lábai botlását 

Tereld mennyei legelődre 
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GLÓRIA NÉLKÜL  
 

emlékszem volt egy glóriám 

ártatlan voltam szűz s leány 

 

szemem gyakran lepi homály 

könnye már könnyen csordogál 

 

zúg zúg szünetlen fülem 

zajongva dobban a szívem 

 

hanemha rózsát s liljomot 

orrom nem szippant illatot 

 

s mások talán el se hinnék 

nem érzem ételek ízét 

 

dermed lábam kezem béna 

kérlek láng-lehelld be néha 

 

  ** 

 

részesülni kegyelmedben 

sugallattal segíts engem 

 

kicsit még tartsd fönn a helyem 

magos mennyedben istenem 

 

virág helyett lelkemet vedd 

illata hit remény s szeretet 

 

nyomom tűzhóval född be 

szivárgasd mélyen a földbe 
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ne jelölje utamat semmi 

búcsúzni se lásson senki 

 

s ha várna égi lakomád 

őrangyal kísérjen hozzád 

 

  ** 

 

aki mindvégig szeretett 

csak az sirasson engemet 

 

szolgáltalak tisztességgel 

azért fejemre  a z o n  é j j e l 

 

mindent feledni ami hitvány 

illeszd föl fényes glóriám 
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IGÉZET  
 

Vetném e versbe Zsuzsika, hogy kedves gyerek vagy 

ám kicsorbul tollam: bennem gondolat 

soha hamisgyöngyként nem gördült el rólad. 

Festenélek, s lásd, a színesítő szónak 

máza elmémből nyomban kipereg 

 Virág nem vagy (tán csak bársony arcod sziromlevél) 

 vonásaid nem fonhatom szépség jelzőiként 

 gyékénnyé, hogy rajta lépnél versbe. 

 – Hangod is, mint hangszer kölyökkézben... 

Nincs olyan kép, mellyel nem fecsérlem 

Hamvas igézeted, kicsi Zsuzsika 

Hallgatásom szelíd takarója 

óvja hát megható, tiszta gyermekséged. 

 

(1962.) 

 

 

 

LEVÉL N. JULIHOZ!  
 

Kár, hogy nem lehettél velünk: öregekkel, gyerekekkel, más-

más helységbeliekkel – Tatáról és környékéről, Sopron felé – 

két nagy buszok kirándulójaként: köztünk, hogy pont te! nem 

lehettél... 

--  Menj el Julika, Nagycenkre! A Széchenyieket  meg kell, 

hogy tekintsd még életedben! Elég, ha egyszer látogatsz oda, s 

a hely szelleme – meglásd, a sírig – úgy betölt, hogy e 

köznapon esett csoda...átsegít, – akár még a túlvilágra is. Ha 

ideje jő. S hogy könnyű legyen a föld...kívánom még: legyen 

szerencséd, s neked ne kelljen puccos-éltes-magyarkodós 

nőnemű útikalauzodtól hosszan tűrnöd el, mint túlsúlyozza, 

csócsálja végig a 'születetten gyönge idegzettel vert' 
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egyéniségét a legnagyobb magyarnak: kívánom neked  Döbling 

teelőtted (mint előttünk) inkább ne is említtessék,  s ama halott- 

ügy se – Bécsből,... Eperjes Károly, a színész által esett: 

levéltárból szivárogtatott nyilt titkaival...s mindez neked 

legelébb is tudtodra adassék, jóidőben még, – a Hídemberről 

terjesztett birodalmi álhírek téged...hogy föl ne hergeljenek. 

Hadd legyen mielőbb már, mint lennie kell, szentté végre e 

nemzet –, 

  Különben jól vagyok. Megadta Isten még, nagy példaképünk 

halál-közelben tervezett, majd fel is épült, csodás bazilika-

szerű templomterét meglátnom, s e térben hallanom (félszázad 

után újra...a szószékről szólva)  papunk emlékezését Róla, s a 

fejek fölött szállton csevergő pár fecskéket is, bent, mint e 

templom állandó vendégeit, csivir-áriázón –; járhattam 

megilletődve, halk kegyelettel a családi mauzóleumban, s...ott 

cirádáktól-ment magyar szellemmel telíthettem be 

várakozásaimat. S így írhatom meg most neked: sajnos, 

mégsem vagyok olyan jól, mint azt kívánnám magamnak (s 

velem együtt minden más mai magyarnak is) mert 

mellettünk...vannak más hetvenhét évesek, kik Széchenyi 

Istvánt...tisztelni: nem úgy tanítják ma sem, mint kellene – 

merthogy  e l f o g a d o t  t  á   akarják tenni   ö n g y i l k o s s 

á  g á t –  s úgy, ahogy nekik is, meg nekünk ( hisz tudod, Juli, 

igen, nekünk is  valaha) tanították: tovább is úgy tanítják s 

szinte kötelességüknek érzik,... sehogysem felejthetik – e szent 

emberi nagyság  'születési hiányosságaként' emlegetni, 

hangsúlyozni  i d e g -   b e t e g s é g é t.  De azért...voltunk 

páran, kik kioktattuk  most e témában őt – , mennyi-mennyi 

kárt okozhatott ez viszont, még míg  az iskolában 

gyerekembereket tanított így –, szóval kioktattuk őt az idő 

folyásáról (...ott, a vén falak között – habár nála ezzel nem 

sokra mentünk!) S még egyet hadd súgjak meg neked: bent, s 

kint a kastély udvarán, számra az az MR1-en máig tiltott 

Kossuth-nóta édesült ,melyet én e két nagy magyar – egyazon 
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nagy-nagy jószándékkal történt...régi közszereplése  folytatását 

remélve -- őrzenék  meg magamban. S ez -- kettejük kapcsán, 

alkalom-szerűen... ilyképpen hangzott – : Kossuth Lajos azt 

üzente, menjetek  mind el Nagycenkre, akik még nem voltatok 

ott:  magyar szellemek közt a legnagyobb vár ott, vár szüntelen 

benneteket! 

                               Ölel szeretettel:  H.T. Klári 

 

 

 

MEDITÁCIÓ EGY JELKÉP NYOMÁN 
( I. István fiával) 

 

Körszeletben kicsike 

körkereszt 

Boldog Asszony 

jele  

ez 

 

Halak-Szűz tengelyen 

Árpád-ház király-szentjei 

szívükben  

áldozat 

vállukon késő bűnbánat  

keresztjei 

homlokukon harmadik szem 

másvilágra hív 

két karjukon  

feszület-ív 

 

nemzeti golgotánk  

panoráma 

múlt időknek fölötte 

szent koronával a túlvilágra 
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ISTEN IRGALMAS ARCA SKIZOID 
VALÓSÁGA 

 

Kihez közel a V é g s rá haladékot nem remél 

Nem becsül talmi sikert többé 

S Halál-képzetek trükkös fénykörén 

Játszik csak mint zsebből tükröző gyerek teszi 

 

Mentsd meg őt Názáreti  

 

Számításából nem hiányzik  

Hogy e g y nap  k e t t ő n é l  többet érhet 

S ha kevesebb lehet k e t t ő mint e g y 

Naponta várja azt az E g y e t l e n e g y e t 
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Mellyel átnőve Einstein relativitás-elméletén  

Elméjével messze túlra lép  

 

Mentsd Názáreti Jézus az eszét 

 

További idejét élesztni nem szeretné 

Hisz öregasszony lett s szegény 

Tudja jóval több az öröklét annál 

Semhogy megérthetné akire halál vár 

 

Názáreti Jézus tekints reá 

 

S hogy tagadja szedett-vedett elitek létjogát 

S kételyét az eleve elrendelés iránt  

Hogy úgy kezdi minden napját 

Tükrének Jó reggelt kívánva sóhajt 

S érzi mindaddig amíg nem kiált 

Imára sehogyse hajlik a térde 

S hogy mindezt kibeszélte 

 

Bocsásd meg neki Názáreti  

 

Embernek született Isten Fia  

Tekintsd az útszéli fák lombjába bújt 

Pénzváltót vacsorálj vele szólítsd meg újra 

Nyomorult valójához szólj tanaiddal  

Magasából hívd magad mellé az útra 

Vissza harminc év kamatát kérdjed tőle 

Állama a népre  

Miért zúdította 

 

Szólj Názáreti Szólalj meg újra 

 

Szólítsd magadhoz bűnbánó Zákeust 

Reménységünk Megváltó Királyunk 
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Halálaidból feltámadott Názáreti Jézus 

Pusztulni vágyunk Nézd sebeinket 

A gonosz gondolattól  

Szabadíts meg minket! 

 

 

 

 

 

PÜNKÖSDI LÁNGNYELVEK 
(egy lelkész emlékezetére) 

 

Alábbi történetet – ahogy azt én hallottam – úgy mondanám 

most el, nagyon szavahihető ember szájából valón...mint 

valóságos csodát Neki köszönhettem, Józsi bácsinak, az ő 

észrevétlen irányításának, hogy ismét rátaláltam én...Jézusra: 

ott ...ahol s amikor Ő keresett engem – , s nem fordítva! Ám 

eközben maga az ökumené szó el nem hangzott köztünk, 

mégcsak utalás sem történt rá. Időnként akik összejöttünk az ő 
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otthoni szobájukban – nem lévén külön imaterme a helyi 

Pünkösdi Gyülekezetnek --, mely nem vezetett nyilván- tartást 

tagjairól személy szerint, de... Istenhez küldött személyes 

fohászainkkal, vezetőnk Szent Lélek-vezette lelkületének hála -

- mi ott igazi közösséget formáltunk...evangélikus barátnőm, ki 

idehívott, – ref. volt államtitkárunk, egy volt kat. pap, s mint 

szintén kat., én s még többen mások... szinte ittuk vezetőnk 

szavait, mellyel hitével korunk egy csaknem ismeretlen, téridő 

nélküli világát jelenítette közénk. Id. Fábián József – az 

Erdélyből félárván ide elszármazott szelíd öreg: hihetetlenül 

hiteles átéléssel hirdette esténként az evangéliumot . 

 -- Számos felnőtt gyermekeik közt, volt Józsi bácsiéknak egy 

„rossz útra tért” fiúk – s ennek a későbbi megtérése volna az, 

mely aztán ehhez az elbeszéléshez témával szolgál –, azon 

imádságok meggyőző erejéről tanúskodón, mit mi ott 

egyébként is gyakran átélhettünk...Minden egyes 

összejövetelen, a kis haza egy kis házikója néhány 

négyzetméterén, a Szent Lélek felé tett konok szárny- 

próbálgatással gyakorlott hitünkkel –, ezesetben pl. az alábbi 

végfejleményre jutva. 

A Magyar Pünkösdi Közösség legfőbb vezetőjének, azaz Józsi 

bácsinak ez az ú.n. család-fekete-báránya fia -- apját s anyját 

keserítőn – , ki tudja mért...de idők múltán...ahogy hitetlenné 

lett: hosszú időn át, mind egész érett korában úgy is maradt. 

Ezért a gyermekért aztán egy nyáron, hívő szülei hosszú, egész 

hetes böjtre szánták el magukat-- S így...imákkal a feltámadt 

Úrnak panaszolva fájdalmukat:...az ételmegvonással nehezített, 

egyhetes böjt utolsó, esti ima-összejövetelére...a másnap kora 

reggele derített aztán fényt. Amiről akkor értesülhettek – a jó 

öreg így beszélte el: – Reggel...ki a házból az udvarra lépvén – 

onnan-felől, hogy a kertbe... ugyanakkor jött ki a szomszéd 

házaspár is – történt, hogy...onnan a férfi e szavakkal 

közeledett hozzájuk: --”Mi történt maguknál az este? Tűz 

volt!...?-- Hát...hisz lángok csaptak ki a kéményükből!!!” –  
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Csodás      l á t o m á s  hitelesen: egy hitetlen ember szájából –

?-- Pünkösd csodája: az imádkozó apostolok feje fölött újból 

megjelenő lángocskákkal  ismétlődött meg tehát. 

 Ám a meglepetést végül is nem ez a valóságos lángnyelv 

jelentette – s Józsi bácsi se ezt domborította ki –, de a tékozló 

fiú másnapi váratlan hazaérkezése, azaz inkább az általa, ezt 

követően mondott mondat – : „Nem tudom, mi történt velem 

(?) -- Ú j b ó l  t u d o k     h i n n i !!” – Éppen úgy tehát, ahogy 

a bibliában: itt is egy gyülekezet szívből-fakadt imája hatott... S 

aznap ezt a nem éppen köznapi csodát kellett elkönyvelniök 

ama hitetlen (Józsi bácsi szavaival „komcsi”) szomszédaiknak. 

Úgy bizony... 

   Szemeik, hogy lássanak, füleik, hogy halljanak – kívánom, a 

gond- viselő Isten rendeljen...az Őt keresők mellé olyan 

vezetőket, amilyennel engem, a múlt évezred végén, – id. 

Fábián József személyében, életre szólóan megajándékozott. 
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ÉV, INDÍT! 
 

 Na, tessék...! -- összetör, 

felborít, ízzé-porrá zúz 

mindent egy minket 

fenyegető pokoli világvége -- 

: pár éve egyik keresztény 

rádióadónk ezzel a 

hangulattal vezette be Új 

Évünket! – ahelyett, hogy 

másodlagosan...megpróbálta 

volna tisztázni, s pontosítva 

továbbítani a vett hírt! 

Hiszen – szerintem 

legalábbis –...egyrészt 

kizárólag l e l k i világok 

változásáról ill. megváltoztathatóságáról volna itt szó, – e véget 

illetően..., másrészt: közönséges cigány-jóslatnak venni egy 

ilyen egyetemes korszakváltás hírét... , a világ változó 

korszakaiból s a mozgó égitestek kozmoszból kiolvasható 

jeleiből élcet faragni, bizony nem illő – ! Hát hiszen Ádám-Éva 

óta nagy is a kisértés... Istennek hinni magunkat, – ha 

épp...eldönthetetlennek bizonyuló kérdésekben döntenünk 

kellene(!) Márpedig ez a világvége-kérdés ráadásul 

eldönthetetlen is kell maradjon ...míg csak világ a világ:...még 

2012 éve után is. 

Mert mi minden is érhet véget pl., a te...40/80/100 éves léted 

alatt --? s no, ne mondd, hogy egy-egy „világvége-váltás”-

hangulaton-- mint hal a horgon – fönn nem akadtál már te is 

(...s. fogsz is még !) – Templomtornyon a ref. csillag intsen, e 

jel vezessen...Jézushoz ilyenkor vissza – ...Hozzá, kinek világa 

nem e világból való, s aki Kezdettel és V é g g e l EGY-ben 

tudója kell legyen minden idők örök változásainak. S minthogy 

minden kozmikus időváltást....csakis ily v i l á g v é g -
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metaforával képzelhetni el (!) – a szó jó értelmében véve tí., 

egy átgondolt jó iránnyal bírón – korszakváltás idején egyet 

visszalépve...bizonyos, hogy egyfajta „világvéget” érhetünk...-- 

S ha a teremtett embernek ez a vissza l é p é s e   a   v i s s z a f 

e j l ő d é s e  e l l e n i tisztánlátást szolgálja? – múlt korok 

embere csillagközi tudásával, lélekkel s értelemmel lépve meg 

azt...:a gyűlölködők régi, terméketlen világán szükségszerűen 

túlmutatón:...az emberiség jövőjét  j e l e n n e k  tételezve? -- 

ez valami üdítően új, reményteli kor képét tárhatja a jövő 

igényes embere elé. 

Hisz máris egy új korszak szele érződik földünkön, valóban! 

De...hogy annak a napja pontosan 2012. dec. 21-én köszöntött 

ránk?...! Nem, nem! A léleknek – akárha a Szent Léleknek is – 

más időszámítás adatott. Ám...eszerint sem szabadna – földi 

ideológiáktól érintetlen – teremtett fizikai valóságunk 

tiszteletét semmibevevőn... egy magunk feje szerinti 

korszakváltással rémisztgetnünk az embert...!--Bármily 

bocsánatos bűnnek is tűnne: .dolgainkat fülön csípve, a 

könnyebb végükön ragadni meg...- -súlyos vétek ez a Világ-

Egyetem értelmessége, végső soron a tiszta Teremtés-tudat 

ellen. 

 Amit még ma, Kr. u. a 3. évezredben is fontos lenne tudnunk – 

? – Ember, ne engedj a kísértésnek! De ugyanerre int József 

Attila is, amikor „a mindenséggel mérd magad” igazságával 

tanítja: ... Sziszegve se szolgálok aljas, nyomorító hatalmakat!” 

– megállapíthatjuk tehát: felülemelkedni önmagunk 

gyöngeségein, ill. a közvéleményt jól formálni, bizony nem 

könnyű – , de felelősséggel járó feladat, akárha egy rádiós hír 

erejéig is csupán. Fontos tehát a világos, elkötelezett beszéd: 

másképp érthetetlen szólam s puszta kívánalom maradna... 

miért is kell az embernek szellemiségben önmagán felül 

emelkednie! Holott, ezt az önképzést elmulasztva – 

gyengeségből, lustaságból vagy nemtörődömségből –, úgy 

lehet, maga magát ítélte örökös világ-végére az ember. 
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KIS VÁROSI SÉTA  
 

Emberlétünk örökidején  

tűnődtem éppen  

könnyedén,  

mikor tornyos háza mellől 

– hogy kint sövényt locsolna -- 

meglett férfi lépett elém: 

s...szavam kedvvel fogadva,  

"-- Közmunkás lettél ?" --  

akadt,  

ki ezt mondta!..." -- mond'  

mosolyogva.  

 

S egy munka-brigád 

szökkenetnyivel odább: 

túloldalt, a park füvéről 

csüggeteg tudatná: hallóó! 

Hallóó!...– aki hallja, adja át:  

háromnak a három slaugja 

– hallod,.főnök? -- 

...kilyuggatva (s...e lyukaknak "hála" : 

három szegény-legénynek ma,  

egész napra  

munka-szünet járja!) 

Mérnök urak, – mondjátok meg:  

ugyan mire való 

pénz-forrásló magos-technikátok 

ha ki azzal nem él,  

ide jut!... 

s kinek épp az eszköz nem áll kezére, 

ami kéne – rossz tömlő lyukára 

teszem azt...egy foltnyi 

gumi s ragasztó...: 
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(vajon rossz ember-e ő, vagy jó?...) 

 

Megmondhatnátok, urak: 

e "kuss!"-formálta fajtán 

s a fölén főnöklő libertuson 

(mely típus ha munkán nem tud virtust,  

ezt másról se föltételezné...)  

mért tenyészik oly mohón, 

oly vétkes 

kettős osztattal a felelősség:  

tán, hogy kiszívhassa vérem 

kifárassza a két lábam  

a közmunkák világa  

vizsgálatában...? 

 

Mobilcsörgésre rianva 

ezidén mint bogáncs puha pamutba: 

sok utálat közt e legújabba 

gabalyodva, 

az Úr harmadik évezredében 

ilyetén idétlen 

közmunka-ügybe botolva: 

közbajaink országközi öröklétére 

– piros élet fehér lélek zöld remény -- 

e koranyár kies sétaútján 

így akadtam én 

 

Elefántot, robotost – nem kapott, 

közmunkára nem is formált jogot, 

zsebre--kedvre bérvitát 

nem folytatott;  

nem fájt kerek-kicsi lapira a foga, 

nem vágy prímás lenni Esztergomba' 

s...tömlőjét ha egyszer földre dobta 
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:sültgalambra várni sem bolond...: 

ő a jelen század közmunkása 

s...h á t  ha nem: 

NEM s... p o n t !! 

 

Végre ha át s átgondolnák 

s 

 megszüntetnék a néplélek sötétségét 

ember és világ 

ha  

e g y m á s t   t ö k é l e t e s í t e n é k! 

Azért jól megjegyezd  

 (habár ezt seholsem tanítják) 

 

 j á t s z a n i  

a z   o s t o b á t : létezőknek tévszerep! 

s fölötte nagy luxus a szegények  

tömérdek 

tömegének... 

 

 

 

 

 

NINCS ÚJ A NAP ALATT 
(groteszk) 

 

korszakváltó évkörén  

egy  

álmából felriadt  

istenszegénye  

h a l a k  

örökléte hiányára  

ébredvén  
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minden maradék erejét 

s lehetőségét 

esztendőről esztendőre 

gonddal 

fölmérte 

s  

neptuni világa mentén 

nemzeti jövendője 

türkizkék hullámterén 

hátra se nézve 

sikerrel pulzálta  

át 

magát 

 a 

V í z ö n t ő b e  
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TANÁCS JÓMAGAMNAK 
 

Hol száraz már a 

húsvéti barkaág 

csodát 

nem hisznek 

s néped 

pár halát 

szemfényvesztők 

szaporítanák 

 

ahol az 

Isten Fiát 

ismét 

keresztre feszítenék 

s az ember fiának 

mind 

messzebb s messzebb  

az Ég 

 

hol vágyaid  

meghiúsulása 

emésztő tűzzel  

éget 

 

kegyelmek bőséges záporában 

növelj naggyá 

 mint mező a jóízű gombát 

esőben  

s  

fényben 

 

óh Lélek! 

 



36 

 

 



37 

 

ÖNARCKÉP 2016-BÓL 
 

Sorsát alázattal élte 

Ne lesd mikor hullik térdre  

Ha ki nem nyílna tavaszra 

Arca öregasszony arca 

 

Álmában ugyan még méhe 

Mintha utódokról regélne 

Ám tudja száraz mellén 

Csúfság csücsül renyhén 

S apát mindehhez nem kíván  

Merengve képzelni már 

 

Ezernyi kudarca át nem írva 

S vénülő törődött arccal 

 

Érzelmei kút-mélyében 

Sok pocsékolt kegyelmében 

Saját hűlt helyét vizsgálva 

Könnybarázdáiból egy-egy 

Tiszta könnycsepp ha kihull 

Ifjonti dacos hajlamával 

Néha még ifjúsága megújul 

 

De arca öregasszony-arc 

Bele-nyomva sok-sok kudarc 

Tükrén a góliátoknak szánt  

Dávid-i teóriák  

Melyekből kiutat soha 

Csak eget lát mást túl se tova 

 

S nem számítva semmi egyébre 

Csak orvosi elismerésre 
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Betudja magának é r d e m ü l 

Hogy mindebbe bele nem őrül 

 

Képén halovány szignó-karc 

Arca öregasszony-arc 

 

Valaha Teremtőjétől kapta 

Hogyan is búsulna miatta 
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TEGNAP UTÁN, HOLNAPTALAN... 
(öreg értő barátaimnak) 

 

„A francba!”-- 

mondhattuk fiatal korunkba'  

lasszót dobva elszabadult háborgásainkra 

s manapság már...Európa valahány államába 

árad mint tenger, Kelet muzulmánja  

 

(:)...'Miért? Miért pont ide!' – határon innen s túl 

...bankember zsebmetsző és luxus-turista 

folyvást léte romló lehetőségét panaszolja  

– alattuk országhatárt migrált olajág: 

bűnök állandó árfolyam-vetületén  

írja kora természetrajzát – 

s ott hol más népet s hazát lát, 

e díszes társaság...csak mosott pénzt  

s szabad devizát 

 

S...óh, van...óh igen, van...már  

– hazától s háztól egyre távolodón – van 

...kit pusztán vágy tart itt s nem jövő  

: ez mind nyugtalan elmével kutatná 

: merre aki honn maraszthatná őt!--  

Hogy  a n n á l  is széthullva már a család?  

rég nincsen annak se Béke-tere...:  

nem hiheti...és szorongva stresszel: 

magánnyal is legyőzhető az ember --? -- 

s nem törődve kietlen holnapokkal, 

volt baráttal, mai törtetőkkel: 

úgy tesz, mintha...minden rendben volna... 

 

Előbbi fajta, – tegnap úgy mint ma -- 

noha – összkomfortos kényelmével...  

még nem érte sohse őt tél sátorba'–  
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magát globál áldozatként láttamozva,  

mint nyárfa bolyhát, tüsszenti a kvótát 

s helyesel minden szociál- utópiát 

--  

(s) vagyunk még...végig Európán, :  

öregek gyerekek és bérrabszolgák 

teljes reménnyel egy jobb világ iránt 

:az Ég vágyott nagy hatalmát  

hogy...ránk ragyogtasd végre  

IRGALOM ISTENE, mi Atyánk...! 

 

(2016.) 
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TUDATHASADT AMEN 
 

Üdv a lelkiismeretnek s dicsőség Istennek! 

Mauriac asztalára virág-szirmok hulltak 

s könyve a Viperafészek 

szalutál 

mulandósága tükrének 

 

ámbátor tudott dolog 

visszahozni egy letűnt századot  

s utólag valósra váltani fordulóját 

tán még ő se képzelhette igazán a módját 

valójában 

ki tudhatja azt ma már 

hol s mikor esett az idők során  

ott a franciáknál-e 

vagy mások történelme tette 

háborúk folytán 

hogy a jók lelke  

egyszercsak elvesztette átütő erejét 

 

s való igaz kérdés 

marad 

embert emberrel szembesítve 

tükör-tudatát tekintetni meg vele 

s egy tükörtől elvárni lássa be 

embermása fogyatékosságát 

egyáltalán lehetséges-e 

 

ellenben tükrözetlen bizonyosság lehet 

a   l é l e k  

mely Isten teremtményének  

s hű képmásának 
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hangosan meri nevezni magát 

való s igaz közti eltérésnek 

legjobb mérnöki  

lehetőség 

miért is mindenkinek 

egyénileg s idejekorán még 

lelkiismeretével illene megbeszélnie 

magát Isten akaratának alárendeli-e  

s ráébredve  

emberi méltósága tudatára 

segítségre ha volna szüksége 

arra Őt megkéri-e  

vagy sem 

s 

velem együtt  

tán 

mindenkinek magamagának 

be kellene vallania  

ha 

nem volnának  

egyesek  

kik ég és föld Teremtőjét 

az Emberfia példáján fölbátorodva 

bizalommal mindenkor meg merik vallani  

mert nemcsak hiszik  

de 

t u d j á k 

minden okozat  v é g s ő   o k a   I s t e n 

kinek léte nélkül e világnak rég 

ö s s z e    k e l l e t t   v o l n a   o m l a n i 

 

ha olyanok nem lennének  

kik a bűnnel nem alkudva 

mind közt legjobban tudják  
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az Ő borát ki  

nem issza s nem eszi kenyerét  

Teremtő Szeretetébe magát nem ajánlja soha 

s mindazt mi  

kizárólag csak Őrá tartozna  

nem bízza irányító jobbkezére 

o l y a n o k  köztünk ha  

nem lennének  

kikre  e z e k  is mind számíthatnak 

s akikkel nekik mint tévelygőknek 

a Jóakarat mutathat 

kiutat  

 

oly tettrekész bátrak 

ha nem volnának 

kik nemcsak hiszik de tudják 

mert Istennek hála mégiscsak vannak  

hogy magát megújítania 

mind' kötelessége  

a föld emberének 

halandók közt ha  

nem  l e n n é n e k 

ilyen baráti békére s szent 

nagy váltásra kész személyek  

még ma 

magva szakadna  

az emberiségnek 

s 

én sem 

mondhatnám  

egy tükörképpel összhangban 

békén s boldogan 

ÚGY LEGYEN ÚGY VAN 
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NEMRÉG MÉG... 
 

mit  

       naponta ötször harsogott tele          

a szomszéd minaret müezzinje 

Jeruzsálem keresztény temploma fölött 

vándorgólyák csapata körözött 

s a templom  

papja 

URAM SEGÍTSD  

A  

HAZA-KÖLTÖZŐKET 

honvágytól hajtva 

értük  
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 így esengett 

s  

a vetítővásznon csapatuk látva 

gondolok most vissza 

oly 

varázs-időkre 

mikor még nem hullottak 

Szíria-szerte bombák  

a diktatúrák pokol-képzetét 

s gyűlölségek fekete-lyukát 

égi bárányfelhők 

semlegesítették 

még 

 

az emberiség űri 

bolygója 

nem sodródott bele 

az első s második  

rettentő nagy verekedés után  

a 

harmadik világháborúba 

s a jobbik fél 

így imádkozhatott 

ATYÁM LEGYEN MEG A 

TE AKARATOD 

oly  

korról szólnék 

mikor az emberek 

egyenként is  

tudhatták  

melyből kihal a szeretet 

az a nap lesz a vég  

 

 



46 

 

 

egy korra emlékszem 

melyben 

még 

április 8.-át 

az Emberszeretet Világnapjaként 

ünnepelni nem kellett 

s  

ki otthonról messze csavargott  

előre érezte bár a pofont 

mit kapni fog  

mégis boldog volt 

hogy hazatért 

 

 

az a gyerek 

kicsi volt még 

s netán ha félt még elébb  

s magáért és társáért 

s mindazokért  

kik 
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ha kellett 

valaha  

magukért is s másokért is  

helytálltak 

 

az a kisgyerek úgy vélte 

ezerszer is  

csak azért is 

pofonnal is  

megérte 

a  

BÉKE 

 

 

 

GYERMEKI BIZALOM  
 

Hóban gyerek 

    a kocsiút közepén 

    friss fehér hóban fekve 

    nevet az égre 

Barátnője mellette állva 

    vele nevet 

Hívja 

    feküdjön melléje 

    de nem 

Nyolcévesek 

A falu délelőtti csendjében 

Autó kocsi sehol 

    iskola balról 

    jobbról a templom 

A friss hóban 

    két keréknyom közt a magas 

hóban 
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    boldogan szabadon 

    nevet 

    két gyerek 

Templomban iskolában 

Nem voltak még ekkora szabad- 

ságban 

Ilyen jót régen nem nevettek 

Barátok rosszban-jóban 

    két kar szétterül a hóban 

    két szem behunyva 

Együtt cinkosan nevetnek 

    vége a tanításnak 

    délidőre áll az óra mutatója 

    harangoznak a toronyban 

Négyszázfél éve 

Nándorfehérvárban 

Itt teljes két éve 

Nézhetni újra az égre 

 

Béke van 
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ÖREGASSZONY 37 FOKBAN 
 

Vadul ráng az ablaküvegen 

fullatag csapkod  

az ág 

kint szélvihar tombol 

s bent lecsillapodott múltideimből 

szeliden bukkan elő 

néhány  

emlék 

 

munkába-sietőn egy lány  

mondhatni nő 

 ború s derű benne összekeveredve 

emlékezetébe örökre  

bele-vésve 

egy első-fizetésből-vett  

s azonnyomban viharosan buszon-feledett 

későbben hiába-keresett  

színes  

ernyő 

 

 aztán este  

ugyancsak ő  

ifjan s tespeteg magában 

egy kézi-kapcsolós telefonközpont  

második műszakjában 

s vele(m) egy kórházi vonalon 

szintén ügyeletben  

Ani  

kit titkos égi huzalom 

túlsó végén néha még ma is hallani  

s kivel oly jó volt 

éjszakákon át 
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színes képzetekkel 

színültig töltve időnk üresedő energia-tartályát 

bölcselkedve ízlelgetni a filozófiát 

Ani 

a nővér  

kinek én ma már betege se lehetnék  

ám akkor árva éjjelem angyala 

 ő volt számomra  

 

S még 

egy csengetés 

telefonos osztálytárs  

a mindig nett s dekoratív 

Márta hív 

vihar múltán egyeztetve-rendezgetni  

megbeszélni  

napunk csillagászati  

s egyéb rendes s rendellenes jelenségeit 

egy-húrt pendítve  

átbeszélve 

széltén-hosszán a városban történteket  

mindazt mi minket lankadt öregeket 

viharvertségünkből kizökkenthet végre 

 hogy belenyugodnánk a puszta ténybe 

ily ítéletidő régebb időkben  

bármely nyavalyás vénekkel 

ugyanígy megeshetett 

gutaütés/stroke másokat éppígy fenyegetett  

ma délután viszont  

még csak 

megijednünk sem kellett   

nemhogy félnünk netán 

se otthonunk nem rongálódott meg 

se családunk' nem érte kár  
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Ránk tehát 

egy 

békességes este vár 

 

hacsak idegeink szorongatottsága 

szegény tehetetlen Zeus birodalmába' 

vagy valamely ismeretlen más 

egészségre káros erőhatás 

szándékoltan  

nem esküdt ellenünkre  

node  

növény- állat- s ember-világ 

erőszakolt halálát 

híresztelni mi dehogyis akarnánk 

s nohát 

bár ma 

se érzelmi se szellemi gyönyörűségünkre 

nem szolgált az égvilágon semmi se 

 s legfőképp nem boldogíthatott 

mit a mai nyolcvanasok  

életbiztosítás híján amúgy még tán 

 szerencséjüknek is tarthatnának 

hogy ti. lendülettel 

loholt bár felénk  

utol minket mégsem ért  

ma sem ért 

a Vég 

 

jól tudva 

hogy ki kíváncsi  

hamar megöregszik 

tetszik nem tetszik 

nem is akadtunk mi fenn  ma 

semmin se 
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s habár  f é l n i  egyként joga 

gyereknek és vénnek 

s jó Psychéje rettenetét  b e   n e m   v a l l a n i  

 szorongatottságtól riadtan mi 

mégse akarnánk azt el- 

hallgatni 

 

szélten-hosszan s házról-házra  

városunkba' 

hogy ne maradnának magukra 

ily gyermeki szó-szaporulatok izzították  

ma  

az öregasszonyok  

telefonjait  

 

Ám úgy tűnik már e mái napnak  

exit 

kívánok hát 

Nyugodalmas jó éjszakát 
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EGY HIRDETÉSRE 

 
 

Tolakodó betűsoron 

kérdi tőlem internetem 

tengerparton nyaralok-e 

S ráfelelem  

pont harminchat éve  

bizony  

én se 

 

ágrólszakadt mivoltom 

vadkacsák közt e tájon 

szárny-alá-csapott csőrrel  

félálomban  

s féllábon 

honi földnek ajánlom 

 

Fényűzésre semmi gondom  

nem nyaralok tengerparton  

nem lábalok s nem is úszom  

idén sem 

lenn a Balatonon 

időm sem múlatom 

csak állok féltalpon  

s elcsöndesülésem 

mint álom  

visz végig a nyáron 

s engedi nyaralnom  

egy tatai tóparton 
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S 

tengerszem-vizen hogy 

elbóbiskoltam 

még láthatom 

a láthatár alatt 

sirályok szántanak 

halak le s föl bukva 

csupa-rím sárkányhajó  

ütemez  

a fülembe  

s a tenger fény csöndében 

szerte homokon fűn stégen 

pálmaliget suhogását hallom 

és szertelen 

hogy elértem Hawai szigetét  

onnan irányt Velencébe vennék 

s mielőtt a Grand Canalon  
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álmom véget érne  

feleletképp minden hirdetésre  

még elandalodom 

egy gondola-dalon 

 

Elvégre mint máskor 

sok szertelen álmom  

valóra nem váltva  

bennem is mint József Attilába' 

ha  

'megnőtt az értelem' 

komoly bizalommal hiszem 

ha összekulcsolom  

két kezem 

fittyet hányva  

a  

médiára 

minden gondom s bajom 

leimádkozhatom 

 

Te vagy én Istenem 

aki ÖRÖKRE  VAN nekem 

mindig voltál és leszel  

minden gond s bajom  

kinek elpanaszolhatom  

minden imádságom aki 

meghallgatja 

 

Jó istenkém 

a tengert én 

egyáltalán nem hiánylom 

mást kérnék most Tetőled 

engedd meg  

kívánnom  
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bármily komisz reklámokon 

sem elődjén sem utódján 

se szegényén se gazdagján 

még sorsán se lamentáljon 

mintha volna saját tengerparton 

mikrokozmoszában 

magára találjon 

s inkább itthon munkáljon 

itt becsülje atyjafiát 

itt szeresse honát 

s nem országhatáron át 

az ifjúság 

 

S  

én is  

sok nagy  

gyöngeségemben féllábon 

szárny alá-dugott csőrrel  

künn a tó partján névtelen'  

ha 

lamentáltam volna tán 

nagy türelmű Istenem 

színedet azért  

én 

megkövetem  

vétségemet 

nézd el nékem  

s 

megújuló teremtésre  

imádságomért 

helyben Te hagyd  

lelkem 

gyermeki Ámen-jét 
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KARÁCSONYI HÜMMÖGŐ 

 

 

Hm de szép a karácsonyfa 

Hm hm mesekönyv alatta 

K l á r i k a  kapta  

 

Alma dió mogyoró s otthon-gyártott cukorka rajta 

Hm hm mosolyog a fenyő ezüst gömbje  

Örvend Klárika piros szíve fölötte 

 

Szeretne ám  K l á r i 

Karácsonykor sose kritizálni 

De már  K l á r a  Hm hm hm 

Álmában is mind csak kritizálna 

No de mégis leginkább  

Csonka-bonka tekintélyre  

Karácsonykor egy csöpp elismerésre 

Angyal-küldte könnyű hólepelre 

S tartósított igaz szeretetre 

A kritikus  K l á r i  n é n i  

Törekedne 

 

S neki bizony be kell vallania 

Szava nem mind karácsonyi  

Néha szürke s unalommal teli 

S még jó ha nem kritikátlan  

Saját magát kelleti 

 

K l á r i k a  örökké álmodozna 

K l á r i   n é n i  folyton csak lazázna 

De már  K l á r i  m a m á t  

Szenteste ha szerető család várja 
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A hümmögést abbahagyja 

S mint unokái Mammája 

Ő a Föld legboldogabbja 

Ilyenkor karácsony tájba 
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MEGKÍSÉRTETT VERSE  
 

Mondanak Ős-tennek Ős-ténynek is Téged 

IS mint lélek s TEN azaz 

    tenger áradás 

Isten védd magad 

Utánad kutat az  

    Emberiség 

 

S mert elvesztették eredeti jelentésüket a szavak 

    elvesztették 

És nincs globális feltámadás 

Hogy hinned nem kell Istennek már 

    mondják 

S hogy hinned nem kell nekik sem hát 

    mondom én 

 

Világ Ura Isten segíts meg minket 

Ki ne haljon belőlünk a Remény 

 

Érzelgős bolondot gondol 

    sőt esetleg simán hülyét  

S miközben szentimentálist mond 

Elhúzódón el is hagyja s külön megy 

Attól kit nem tart 

    entellektüellnek 

Kiben az értelmiségi osztályöntudat 

Idegen szavakkal tüntet 

S elvárná mindegyre attól kihez 

    így szólt 

Ne őt csak szavát tartsa idegennek 

 

És pöszézhet selypíthet raccsolhat s hadarhat 

Bármely politikus pernahajder itt 

    ha elég önhitt  
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Sőt  

    gyenge birtokában 

    szónoki hajlamoknak 

Akár papnak is elmehet ő 

    s e bűnéért még csak 

    meg sem feddhető 

 

Ó lélek! áldozván 

Jog és szabadság istenének 

Ha álltad e világ kisszerű próbáit 

E végső nagyszerű próbát is  

    kell hogy álld 

Vigasztalódj! 

Ne vitatkozzál örökké 

Kerüld a közeli szócsatát 

S Isten megáld  

 

Legyen Övé az utolsó Szó! 
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VÉRTANÚK BABÉRJA 
 

Mástól igen? 

mástól talán 

vagy tán magadtól: de ne félj  

halottaidtól! 

  

kik -- jobbról s balról --  

harmatfény-imát  

fekete-mágiával elegyítenének,  

s...nem tudják: mily kényszerképzet 

vallani mind egész a sírig  

rég-holt eszméket: 

 

akikkel Dante  

Isteni Színjáték pokol-fejezete  

régesrég bevégezve: 

megtévedt lelkeikért 

mit búsongnál már te! 

 

ők alantas-hetykén  

pénz-váltást szántak  

a Népek Krisztusának  

s útjukon...temető s romok a szegély --  

hamis voltuk mai vetületén 

babért koldulni 

…ó mondd, mit ér! -- 

 

...Besúgók fülébe ha 

múltról súg a szél, s mind meg- 

süketülnek attól – 

nyílt, szabad ma a mi utunk: 

 

j o b b r ó l  s  b a l r ó l 
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közös gondra vannak ők nekünk: 

Dalolj barátom  

szüntelen dalolj! -- 

Ne félj halottaidtól ! 

 

 

 

INTELEM EGY HALLGATÓSÁGHOZ II. 
/1849. április 14. gyászos emlékezetével, Tatán/ 

 

Csákberényi templom katolikus népe 

egybe gyülekezve nagymisére 

Habsburg-háznak trónfosztása  

Mansbart Antal által 

kihirdetve 

s az ő neve 

papi mártiriuma 

emlékezetére 

vörösmárvány tábla-kőbe 

arany betűkkel  

örök időkre  

bevésve 

 

S...e táblától nem messze...TV-adás: díszterembe 

egybegyűjtve sok lelke-szeppent diák -- 

előttük Habsburg György, megbízott követ áll 

– neje dán hercegnő, esküvőjük Pesten, tanújuk a Horn 

volt --  

s épp most...EU-s vöröskereszt-színben... 

„Áájrópáról” szólong. 

 

Sok nagy bizodalmaddal tény s való igazaddal – 

ó jaj,– hazám, hányszor éltek vissza ők...! 

S néped néma, hallgatásba burkolódzva 
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– nem volt, ki meghallgatta volna, 

egy...ha sajnált, más ordított felé: -- 

Harmadolt ország, 

... hogy meri ez még  h a z á n a k nevezni magát(!) 

 

S...te mindenkinek mindent megbocsátottál! 

 

S hogy iszlám betyár tört földeidre ,  

s neked osztoznod vele kéne már –  

riadtan észleled: nagy az Isten  

s túl nagy az Ő igazsága annak, 

kit Allah globál-tanával, ellene hangoltak: 

 

Uram-Isten! ,Ég-Hazánk Jó Istene, –  

nemzetközi, de még magyar...kicsi városom helye  

:énnekem e szülőhaza, hol ma élek: drága 

szabadságom színhelye, hol én néha 

oly közel vagyok az Éghez,  

félkézzel elérhetem... 

s 

mint oszthatatlan egység: e szabadság, 

– mit közössé csak rab-kenyér tehetne -- 

...végveszélytől kéne rettegjen ma!? 

 

Nagy-nagy szemtelenségemért...: most ha 

el nem hallgatnék, Uram bocsáss meg! 

– ám szeretlek, Tőled hát bátran kérdem:  

elnapolni ország-rablók végítéletét,  

...Neked, ott fent meddig engedtetik még meg,  

kegyelmes Istenem...-- egy gyűlölt szellemiség  

álorcában meddig duhajkodhat még: hírért- 

-rangért, euróért meddig tolakodhat, 

s kényszerét...– gyűlölettelen 

meddig tűrheti még a nép?! 
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Közmédiánk vércsekarma, s századok néma szóáldozata: 

mint fájdalom hat vissza rám – : ,, 

kérdem hát Tőled, Istenem: gondra-kényre 

a szeretet... mivégre?  

s – ha v o l t is egykor..., mára hová lett, mondd! 

Petőfire és Aranyra gondolok, 

József Attiláról Sík Sándorra, Reményikről 

Dsidára vált agyam, s erőtlen számon... 

bár vállalt terhük szívesen hordanám: 

– erőtlen a nemzeti gondolat,  

szólamok csak bennem is a szavak 

… 

Akárha e kor sátáni törekvése lenne: vígaszt ne  l e l n e 

... e g y   s e   t u d h a s s a,, meg ne jegyezze,  

ne szomjúhozzák a Jézus-i mondatot: 

--„Kik éhezik s szomjazzák az  i g a z s á g o t -- 

mert majd eltelnek vele -- boldogok!”  

 

Ám te, Kárpátok boldogtalan lánya s Kárpát fia, 

– Anyád nyelve ékes szógyökét, hogy  

disznók elé nem teríted:  

fogadd meg! 

 

SZOLGÁLJATOK TI CSAK ÉGI KIRÁLYUNKNAK! 

S ti mind, ifjú magyarok, egymást ügyeljétek ! 

–  

Hosszú színházi évad közeleg –  

nagyívű nyitó előadásra széksorok foglaltatnak: 

...uraságok újra tanulnák, miként lenne könnyebb  

behódolniuk a hatalomnak-- s nem tudják, 

álarc...meg nem mentheti őket! 

-- Vigyázz, Magyar! -- 

Ez itt: szíved össz-rejtekét bírni akarná, 

az...holnapodba fészkelné be magát, 
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más tehetetlen-jópofán hagyná... 

hogy rá önkény rákfenéje csapjon,  

s...míg...ez gyönge trompfodra nevetséges dühre fakad,  

az – egyszer is ha szavát  e l é r t e t t e d... 

nyomban bosszú-harcba kezd ellened! -- 

 

Ám ti ?-- okosan, ahogy egymást szeretitek -- 

s z e r e s s é t e k   e l l e n s é g t e k e t ! 

S mint mustármag oly csepp lenne bár hitetek, 

– időben nyújtott békejobbotok... 

ha annak adtátok, akit joggal illet: 

idővel 'új magyar csodákat' teremhet!  

 

...Mit apáitok kezdtek: ne hagyjátok a harcot – ,  

de végezzétek be, ifjú magyarok! 

 

 

 

 

AZ ELHALLGATOTTAK EMLÉKEZETÉVEL 
(a mi 56'-unk) 

 

Tegnap Julikához betörtek a méhek 

kertemben egy kóbor macska 

sziámit kölykezett 

egy borostyánlomb-fészekből 

farkatlan feketerigó fiók  

röppent elő 

s hallom 

most mondta be a Kossuth-adó 

a terroristák ellen  

holnaptól  

a hadsereg is bevethető 
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könyörtelen kora 

hogy sírba ne kaparná 

melyért 56'-ban  

seregnyi szó-áldozattal  

néma áldozattá lett  

egy nemzedék  

újra formálni tanulja ős szokásjogát 

s mely időtlen idők óta  

ilyet nem látott  

ím  

egy ország 

szellemvilág s lét küzdelmében 

fehér galambot lát az égen 

s ez idő-bizonyosság 

mint felébredt gondolat  

röppent benne 

bevégezetlen hagyott 

angyalszárny-verssorokat 
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és 

elszánt lesz újra 

s e globál-világ ellen 

 

látva  

hogy a földnek 

csak ott nem vegzatúra bolygója  

csak ott nem átkozott anyaméh 

s az ember élete csak ott szentség  

hol 

SZÍV LÉLEK SZABADSÁG 

nem meddő hármasság még 

 

öles léptekkel  

indul arra az útra 

hol még EGY volt tömeg és NÉP 

újra indul '56 felé 

 

(2016.)  

 

 

A SOMLYÓI BÚCSÚ NAPJÁN 
 

Félezrede idestova 

Hogy Csíksomlyó Szép Csillaga 

A Magyarok Véd-asszonya 

Kihez járul mint Anyjához 

Boldog Babba Máriához 

Széles Kárpát-medencének 

Vidékeit jámbor' járva 

Siet frissülő kedvvel 

Messzi útra Erdélybe el 

Teste részbe-tépett ostya 

Tűz lelke mámor a Borba' 
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Gyalogolva vagy vonattal 

Imádságos hódolattal 

Napba-öltözött Anyánkat 

Szerelmes Reginánkat 

Tiszta szívvel ünnepelve 

Árad Szűz Mária népe 

 

Zászlók s táblák a kezébe' 

Mennek s mennek mennek 

Börzsönyből és a Bakonyból 

Csallóközből és Nyírségből 

Délvidékről két alföldről 

S az ébredő Budapestről 

Emelkedett lélekkel 

Hol a magas Ég közel 

Székely Csillagukhoz el 

S mennek s mennek 

A Somlyó-hegy nyergébe 

Százados ideje már 

 

Énekelve én is mennék 

Csíkországba mennék 

Folynánk mint a tenger-ár 

S könyörögve én népemért 

Egyszer és csak egyszer is még 

Ez egyetlent kívánnám 

Miattunk a Boldog Asszony 

Könnye sohse hulljon 

Szent Fiával szent karjában 

Mindig mosolyogjon 

Legyenek ők egy árva nép 

Legfőbb reménysége 

Velük Jóság virágozzék  

A magyar szívébe 



70 

 

 



71 

 

 

ÉGI ÜZENETRE VÁRVA 
 

Éjjel és nappal ahol 

egymást oltják 

s hír-telen szakasztják 

földnek az ég boltját, 

hol rejtve él a kedv s 

megannyi jó hírnek olthatatlan szomján 

rontva napjelek 

vedd észre már: 

gondjaid felett 

Fény szikráztat Ég- 

üzenetet! – Jőjj, s...ajánld Istennek 

terhelt napjaid, 

sok szennyes, negatív  

koloncaid 

zúzassanak porrá; múlt 

idők csapásán minden visszatartó 

erőd gonosz ármány! Tejútnak 

magasán, mennybélin 

felfénylő 

csillagporos útján 

vesszen a Rossz, – jő 

Új Idők új hídján szívvel közelítve, 

tétova kezed imákhoz 

segítve, 

s örvendezőn Istent 

dicsőítve: 

jő a Szent Lélek, aki Jézust küldte. Dicsérjük és 

áldjuk 

jöttét a Gyermeknek, 

kottázott reményén 

hív eleinknek –, 

Magas Égből a földre 
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születettnek szóljon énekünk, s az 

ünnepi imák 

téli Napfordulón Urunk 

Szent Fiát 

Hit Remény s Szeretet 

adventi diadalát angyali szózattal 

áldják. 

 

 

 

 

MEGVÁLTATLAN VALÓNK 
(egy absztrakt festményre) 

 

1. 

 

v o l t  v a n   s   l e sz testképzettel 

az ember 

teremtettségét újjáéleszteni 

ha nem próbálta 

magát 

Istennel s Lélekkel telítve 

felebarátja javára 

hasznossá 

tenni 

ha 

elmulasztotta volna 

hiánybeteg dirib-darab élete 

feltámadást  

magának 

hiába 

remélne 

e   m e g v á l t ó    legfőbb művészetben 

n e m   l e h e t   r é s z e 
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2. 

 

 

a művésznek 

hogy műve 

az idők csapását állja 

mert való csupán a  

rész  

s képzelt minden egész 

részből az egészt egybeillesztve 

majd az egészet megint földre csapva 

és  

sebezhetetlen 

 isten-képmásként 

 újjá alkotva 

hibáit 

fölismerve 

kell megtanulnia 

 

haladékot 

úgy adhat 

 saját halálának 

s utat műve föltámadásának 

ha  

 tudja  

előbb  r é s z e n k é n t 

abba 

b e l e   k e l l   h a l n i a 
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ENGESZTELŐ IMA A MÉLYÚTI 
KRISZTUSHOZ 

 

Éltem itt én 56 előtt is jártam ezt a vidéket 

láthattam nem egy útszéli kereszt kő-nehéz vállalását 

szemléltem szöggel-feszített karok horizontálisát 

majd bronz-testek megváltó-mivoltján töprengtem 

kétkedőn 

s utoljára még egy szőlőhegyi útfordulóban 

 nagyhirtelen megriadva Tőle 

giccs-teste hiteltelen festett pléhlemezétől egyidőre 

nagymessze 

távolodtam 

 

S félelmetes arc-s kéz-nélküliséggel 

simára-esztergált új keresztfája ében corpusával 

már most egészen új színben állván előttem 

az ember megválthatatlansága bizonysága lett Ő nekem 

s 1956 utánozhatatlan és felejthetetlen Fény-istene 

egyben 

míg másfelől kézfej nélkül égre-kígyózó karjai 

ihletettsége 

k e r e s z t é n y szellemiségek 

rettentő hiábavalósága is 

 

Fönt a Gerecse alatt egy útelágazásban 

reménytelen negyven évem hagyva magam mögött 

Szent ébenfa-jelenés Emberfia a végső hármasságban 

örök 

Reménységnek Feltámadottja lesz Ő remélem énnekem 

 

Mert nem más s más ismeretlen útszéli keresztek corpusa 

sem az emberen-végzett ótestamentumi barom-áldozat 

de  u g y a n e z e n különös mű munkált bennem 
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mindigis 

megfáradt agysejtjeimen ily egyéni ihletettség segíthetett 

csak 

s szeretni is ez vonzhatott vissza Szent Személyéhez 

 

Idegen eszméktől-veszélyeztetett ősmagyar fajtánk 

kereszt által megújíthatatlan s megváltódni-képtelen 

 kéz s arc nélkül mindenki által kidönthető s leköphető 

corpusa 

EGY-etlen szent szellemiségem korhatag krisztusi 

valóságaként 

valaha kit én magamnak eleven útjelzőül választottam 

 

Égnek-feszült Emberfia a Gerecse alatt 

én téged akarattal soha meg nem bántottalak 

Mindenható Teremtőnktől nyert nagy-nagy Jóságodat 

egy végső útleágazás utáni megmérettetésben 

mennyei Fényeddel ajándékozd nékem 
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ELME-RENGET-Ő... 
 

-- már ti., ha van:...a PÉNZ. Ha épp nincsen? -- be-szerzend-ő! 

Igen ám, de hogy s miként és hányféleképpen is...? Bizonyos, 

hogy általában véve : egymástól különböző nemzetek – még 

előbb pénznemben is megkülönböztetve egymást – 

egymástól...nyelvi kifejezésekben is eltérőn: kifejezetten 

különböző módon szereznek érvényt létjogaiknak. Rendszerint 

akad azonban egy bűnös kivétel, s...ez már egymaga is 

háromfélén gondolja el a szerzés módját: a pénzt, németesen... 

m e g s z o l g á l j a, ha úgy hozza sorja, – ha úgy... angolosan 

m e g c s i n á l j a, s ha módja van rá – színleg persze – meg is  

k e r e s h e t i  azt, amúgy ungarisch-mód téve ! -- 

  S azután...? ha majd felfoghatatlannak tűnne – rosszabb 

esetben „balsors- nak”, hogy...épp a te házad s bútoraid 

rámolják ki... azok a végrehajtók (jó nagyot tovább-süllyedve 

közmegbecsülésben) – akik...ezzel „szolgálták” meg a 

pénzüket: te pl. hogy s mint vélekednél?-- „Szép nyelv a 

magyar”(?)-- írhatja, s teljes joggal, egy kis egyházközségi 

újságcikk-sorozat fiatal, tapasztalatlan (családapa) szerzője. S 

mert – Herder szerint – „egy nép gondolkodásának tükörképei 

a közmondások”--? – én szívem szerint, hozzáfűzném még: És  

i g a z  is! S ebből következőleg...: amely nemzet túlontúl 

„megszolgálta” a pénzt?... előbb-utóbb gépiesen világ- 

uralomra kell törekedjen, – amelyik meg „megcsinálja”...s e 

tevékenységében ráadásul még nagy gyakorlatra is szert tesz: 

nem lesz bolond magyar találékonysággal „megkeresni” azt. – 

Ám, ki mindigis csak „kereste”? – már attól magától értetődőn 

jogos elvárás, hogy értékén is becsülje keresményét, s adott 

esetben még számon is kérhetik rajta! – „A pénznek nincs 

szaga” tudata ezenmód ugyan megnehezítheti a szerzést, 

viszont... másrészt „Aki keres, az talál”– s „k e r e s v e”, 

s...naponta imádkozva az Úr imájával...:Legyen meg a Te 

akaratod!...az Ő akaratával egyező cselekvésre jutva: 
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fizetőeszközben is ennek megfelelőre kell, hogy találjon. 

Másfelől a pénzért meg-nem-vehető javak elsődlegessége az, 

mi szintén így válhat az ember előtt természetessé –, maga 

Jézus pedig így nyilatkozott ebben a témában:  

„Mind s z e n t e k legyetek!” S igazán... magyarrá is csak ezzel 

a szent törekvéssel lehetséges lennie bármelyikünknek: nem 

születés, de újjászületés által –. 

 

  Loyolai szent Ignácz jelmondatával élve – „J ó t   s   j ó l !” 

tenni ...gépiesen (úgy nem lehet) csakis szívvel-lélekkel, 

jóakarattal (lehet és érdemes.) Annál is inkább, mert a 

globalizáció , az ember racionális elméjére próbálná 

ráerőszakolni a maga hiány-szerkezetét s pénz-uralmon alapuló 

természetéből adódón,-- világhódító tervei s céljai 

kivitelezésében határozott, állandó tömeg-befolyása lévén a 

világra – ügyeiben eleve számol ő a közember 

tájékozatlanságával, s – ország-világ népeit, nemzetiségeit 

egymástól elszigetelt egyénekre bontva--, az egész emberiséget 

a rosszul-értesültek s félretájékoztatottak megalázó 
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bizalmatlanságára ítélné – saját kapzsisága teremtette 

megszorításokkal sújtva –, s egyszersmind, köz- erkölcs 

hiányában: erre alapozná hatalmát, a teljes világ felett. Hogyha 

tudná... 

  Ha alapjaiban nem tévedett volna...Merthogy a régi világ 

korlátain túllépett ugyan, ám azon túl – egy még nagyobb 

globalitásba botolva –, elvész kilátása is a holnapokra. Így hát 

– ezen az úton sem juthatván célhoz – túlélésre játszhat csak, s 

marad, ami volt: végeredményben átkozottul rosszul-értesült –! 

 

 

 

 

 

SZÚNYOGHÁLÓM HA LENNE? 
 

– nem mondanám: 

-- 

Menj innen...velem szemben ne  

légy szemtelen!-- te légy,  

mára elég belőled,  

körülem ne zizzengj !  

 

Legyen bár a teljes világegyetem tiétek,  

– s maradjon enyém csak e hűs sarok:  

hagyj békén, légy, – csöndben, 

...pihenni akarok...! 

– Elmentek innen! Nem? te zsivány...!  

e magán-terület körém-zárt,  

aura-bomlasztó röppályáján...köztetek szétverek ám  

: légycsapóval agyoncsaplak, légy-piszokká lapítalak  

: konyhadögből szobadöggé  

tüstént előléptetlek 

– ne danázzatok hát!  
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Ne!  

A 

távolság köztünk hat méter legyen:  

békeidőn esett irtástokért...épp most 

...nehogy már nekem  

lapítanom félelemben kelljen: ...a kullancstól, 

a hangyától, süttyő muslincáktól, levéltetvektől 

...s több- 

-többfajta pöttöm, csípő bogártól, ...rám 

ahogy fürgén hullanak a fákról, 

– zöld-, fehér-, fekete- s sárgáktól, 

s...titőletek, ti növendék legyek, –  kiktől ma  

nyugtot sehogysem lelhetek...mért  

kellene éppen most nekem 

...éppen ilyen békességes köznapon 

békét kunyerálnom –! 

belőletek irtástokra ahány példányt csak elkapok: 

– ajánlom,  

...mind békén hagyjatok!  

 

Egyebet az ember az egek  

ily fenenagy hőfokjában 

mást mit is tehet:  

...lazítja magán a fölös kötelmeket,  

s...olvas, ha lehet – s...egy légy!  

– nem hagyja! 

-- elmégy innen!?! hoppssza!  

...szemtelen legye, te dög...ne dörgölődj, – hallod-e! 

...elmehetsz, míg szépen mondom: 

nem szeretsz...hát  

elmehetsz... 

--  

De mért kéne tartanunk folyvást 

ellenséges lények s kények uralmától,  
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munkáltatók fekete-munka-ajánlatától,  

korlátolt felelősséggel bíró társaságtól, 

földön-vizen, és állványon s fönn a tetőn, 

s közjárgány üvege mögött a...hőgutától,  

lenn a döglégytől és a hangyáktól, s kertben 

a levélrágó szapora csigáktól,  

– Uram 

a te kétlábúdat fülbemászójától védd meg! 

(világverő bolhák, ti se kisértsétek! 

istenkém – emlékük is elhomályosítsd) 

 kegyelmeddel – hisz könnyen teheted -- 

saját képmásoddal védd meg  

a te teremtményedet! 

Mondania, hogy ne kéne: 

Halál a 

légyre! 

 

 

 

 

 

EGY SZÁMLA TÚLOLDALA 
 

KIK ÉHEZIK ÉS SZOMJAZZÁK AZ IGAZSÁGOT 

S ÜLDÖZTETÉST SZENVEDNEK 

BOLDOGOK – mondotta Jézus 

s ma  

modern korunk fizetős számláiról 

szakmányban gyártott abrakadabra mondatok  

lelketlen szóképződmények és rideg számsorok  

taposnak naponta önérzetünkbe  

hamis „tartozik s követel”  jogcímén 

tengeren innen s túlról multik mocska  

pancsol tiszta forrásainkba  
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s ép elme föl nem foghatja 

ez idegen romlott szellemiség 

mit nem lépne ellenünk még!... 

-- 

Egy népre gondolok – , élete értelmét... 

hogy krisztusi szeretet adhatná: mind csak 

újra s újra magyar Megváltónkra gondolok 

– mígnem fejemből lassan maguktól tovatűnnek a  

hivatali számsorok s eredettudatom hátlapjára  

ősidők messzehangzó üzeneteként 

NIMRÓD fejedelmi nevét írja kezem, 

s ő mint öntudatlan menedék: 

versben így válaszol nekem: 

...Mondják Ménróth valaha Nagy Vadász volt:  

ám ma nevem csak kalligráfia, s jól tudom: 

cseppet sem hathatós ez, mint hatalom 

– tudom, s mégis megkérdem tőled: 

... mondd, távoli jó szkíta utódom 

– ki nem ismertél engem s én se téged, 

mégis, – sorscsapás ezrén ha keseregtél – 

szorongásodon...ki enyhített? tudod-e ! 

-- 

s mit félezer éve lelketlen tanít'nak neked -- 

mindeddig sugalmakkal ki akadályozta meg,  

– ...hamis történelmed, hogy elhidd, s... ne kelljen 

végigmenetelned még egypár május1-et 

: a kísértő önfeladástól meg ki mentett? – Én.. 

: -- 

NIMRÓD, valaha-volt-ősapád! -- Ki most tőled  

egy... közös múlt jogán, tisztelettel kérdem:  

eredeted titkos kódját megfejtened -- 

vaskori szkíták széf-kulcsát napfényre derít'ned  

s megismerni végre igazi történelmed' -- ki kész... 

...ma is még mind' segíteni téged? S  mondd! 
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...mint annyiszor, immár ötezer éve, ha 

          – gúny- s megvetéssel kisérten – nem tudtad, 

a pusztulásból  irányító utat ki mutathat 

bús m a g y a r s á g o d n a k:...ha kellett,  

új ösvényre el ki vezetett..., s  eleid hitében 

kisértés ellen ki erősített újra s újra meg? 

-- tudod-e! 

…............................................................ 

De messze kószált képzetem, s máris innen 

én – NIMRÓD- MÉNRÓT háttérbe vonulnék... 

 

Csak egyet még – ! Egyet, testvér,  

– mielőtt örökre elhallgatnék..., 

egy tanácsom, kérlek, fogadd meg: 

– nyomorban, hitetlenek közt ha találnátok -- 

Isten Fiát...Jézust -- ÉLET ÚT s IGAZSÁGÁT -- 

szegények királyát meg ne tagadjátok! 

Örök Irgalom és Szeretet ÉL nevében: 

Őt hívjátok bajban, végveszélyben! 

 

S én – csüggedésből észre térvén, 

eltűnődtem...: mindez egy  kusza álom, 

irkafirka név egy számlapapíron? 

Megzavarodott volna bennem az örökítő gén 

s nevében nincs többé hathatós hatalom?! 

Rémálmok ellen csak egy hamis menedék...? 

– vagy dicső tettek éltetik ősapánk nevét, 

s vele a győzhetetlen Igazság Szellemét !? -- 

 

 

 

(2015-2016.) 
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SZEPTEMBERI RAJZÁSBAN 
 

Böböjke virággal nyílott a borostyán 

sűrű zümmögéssel méhek repkedtek  

zsongott a lugas döngice népe 

porzó bibékkel mézelt s szaporán telt  

télre  

a 

kaptár  

 

gyümölccsel gazdagon nyugszik már kertem 

virág-álmom ágán megkésett szerelmem  

kíváncsi méhék  
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kémlelnék 

s  

hiába 

 

zárult előttük az év nyár-világa 

kőrisbogarak dermednek már a zöldbe 

napszállatkor mint ravatalra 

ezer kis rovar  

hullik a földre 

 

rovar'im is mind hazatérve már 

 

telve a kaptár  

s  

tőlem megtévedt méhém elpártolt 

téli napfordulónk napján 

rajába visszaszállott 

 

befogadta őt a Mindenség  

 

egyedül én maradtam itt 

én magam  

megszomorodva meddőn-illattalan 

ez őszi nap űrhideg éjjelén 

 

 

 

(2017. tavasz) 
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TAVASZI DALOCSKA 
 

kezeddel derekaddal válladdal  

egymásra-fordulásban 

válladdal 

derekaddal 

kezeddel 

páros ölelésben 

hatvan éve 

minden tavasszal 

derekaddal válladdal kezeddel 

lelkemből egy virág  

s egy dal 

kihajt 
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SZÁZADOK HANGJÁN 
( Monteverdi) 

 

 

Angyali hangon zeng  

Gazdagon forráslik elő 

Claudio Monteverdi  

Az internetről 

Vérbő hang-diadalmát 

E mindenek fölött emberit 

Hosszan-híven hallgatva végig 

Mint áldott vizet a száraz föld 

Szomjazom százada mélyéről őt 

 

Művében zűrzavar nem dúl 

S mikor mindenütt kakofónia az úr 

Mennyektől ihletett szerzeményei 

Szférák-sugallta dupla-karéneki 

S a lélekkel-telt harmóniák  

Minthacsak múlt idők távolán 

Szívemnek sugallnák 

 

Ő a megfelelő gyógyerő 

Hangszál-némító dühtől 

Torokszorító haragtól  

Kicsinyességtől 

Szabadító  

Legjobb szerző 

A tizenhetedikből 

 

Mantua hercegi muzsikusát 

Egy szívvel komponált 

Petrarca-versre írt madrigált 

A derűs Zefiro tornát  
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S a felejthetetlen Orfeót hallgatom 

Újból és újból... 

Órákon át... 

 

(2016.) 

 

 

 

NEM HÁT! 
 

Egy magyar-gyűlölő költői beszédre 

írott szívélyes szentenciák 

 

(miket)  

csak úgy olvass tovább, 

ha tudod már, mit én úgyszintén : 

ha...kit egy szemita megutált,  

– legyen nép, nemzet, vagy személy  

                  : rá tüstént 

                    a n t i s z e m i t á t   kiált;  

 

NEM HÁT! – nemrég a vitéz 

– kiben együtt élt még szív és ész -- 

harcra e jelszóval indíthatta magát 

– gőg dac s dühödt hivalkodás  

józan eszét meg nem zavarták, 

s gyűlölt idegen eszmék ellen 

test- és lélekben felvértezetten 

isteni teremtettséggel vállalt sorstudattal 

– támadókkal s z e m b e n é z v e -- 

indulhatott méltó viadalba 

 

Jónak rossznak egyként tudni sodrát 

de bármely liberál szabadosság  

mederből kicsapó emésztetlen mocskát  
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ki ránk öklendeni merészelte –  

becstelen' ...velünk ki ezt tenni merte 

:...anyanyelvünk édességét azért 

mindörökre visszaemlegesse ! -- 

s innen el...mint szemetet sodorja 

őt ez ősi föld s ez ősi fajta. 

– 

romlott lelkű, sátán-vers-mívelő, 

átlapozva becsukom könyvedet 

-- beled tartalma jó lesz az ördögnek...! 

 

Uram Jézus, nagyirgalmú Felség: 

add vissza őseink BECSÜLETÉT! 
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S hogy honnan hová jutottam?...Különös, de...éppen ma, a 

kötet befejezése napján,  azaz  2017 . 3. 4.-én...találhattam az 

interneten két régi versemre -- Jelenkor, 1965-ből –  ezeket is 

hadd csatoljam még: 

 
 
 

FECSKÉK 
 

A tavasz mindig visszahívta 

istállónkba őket 

egybefúrt fejjel lestünk rájuk 

hárman kistestvérek 

talpunk érzékeny pirosára 

föld tapasztott sarut 

 

hunyorogtunk a pókhálókba 

az ős gerendazug 

a fészekrakó zsibongásra kivilágosodott 

s nyújtózni kezdtek lent a dermedt kapák  ekevasok 

 

s ősszel amikor csivogással telt meg a villanydrót 

úgy álltunk alá  

mintha szívünk vinnék a vándorlók 

 

Pedig mi lettünk hűtlenekké 

egymás után sorban 

kisurrantunk  a  

roskadt házból 

s míg az istállóban 

otthonra leltek 

ezután is tavasszal a fecskék 

mi csak csapongtunk hazatérve 

vak denevérekként 
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FALUSI LÁNYOK 
 

Pamutharisnyába s fapapucsba bútt 

fecskeívű lábuk 

medvetalp legények jártak utánuk 

sárkoloncként lógott nyelvükön a szó nehéz nevetés 

közülük kikerült néhány szerencsés 

iparosasszony 

 

moziról hallottak  

és naptárt rágtak tövig 

a városban 

kendőt húztak szemöldökig 

Ők azok a nénék kikben ma a fény megtörik 

és némák révetegek 

unokáik testét bókoló szövetek redőzik kecsesen 

cipőjük holdsarlós 

tudás ékkövezi a mosolyukat 

s mint a láthatárról égre sikló nap 

szemükben 

vitorlát bont 

az öntudat 

 

(Óh, igen: ezért kellett kb. 40 éven át hallgatnom. Emiatt 

a zsákutcás költői út miatt!) 
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