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1

énlelkem enlil

segíts a sötétségből

a nap fényébe föl

apám isten

anyám isten

elveszett fiad

lilne meklelné
lőbgéstétös a stíges

löf ebé}éf pan a
netsi mápa
netsi má}a

daif tteđevle

1



2

vetett magból

világ virág fakad

napmadár száll

föl a száráról

fent s alant

lélekár

lóbgam ttetev
dakaf gáriv gáliv

lláđ rádampan
lóráráđ a löf
tnala s tnef
rákelél

11



3

a föld köldökébe

beleszületni

szentséges dolog

az élet szentsége

mívelteti

kenyered s borod

ebéködlöq dlöf a
intelüđeleb

golod segéstneđ
egéstneđ telé za

itetlevím
dorob s dere}eq

111



4

csodaszarvas lélek

minden szőre szála

külön csillagozva

holdacska napocska

medence anyaméhhel

szarvai közt fészkel

kelél savrađado$
aláđ erőđ nednim

avzogalli$ nölüq
ak$opan ak$adloh
lehhéma}a ecnedem
lekđéf tzöq iavrađ

1111



5

kötélfa fent

szőttes lent

lekötelezett

kötelesség

kint s bent

mindenség

tnef aflétöq
tnel settőđ
ttezeletökel
gésseletöq
tneb s tniq
gésnednim

2



6

már menny dörög

nyílásban nyíl

tűzszöges szív

örök ölök

így közelít

vérben a rög

göröd }}em rám
lí} nabsálí}
víđ segöđzűt
kölö körö
tílezöq ¤í
gör a nebrév

12



7

pihe piheg

pehely billeg

pára lebeg

ködből öltött

varázsköntös

lebernyeg

gehip ehip
gellib Ȳehep
gebel aráp

ttötlö lőbdöq
sötnökĐárav
ge}rebel

112



8

nyissad isten kapudat

hadd látnánk szép napodat

kapu megett föl s alá

élet lépcső fénysugár

halál hágcsó setét vár

menjen ki-ki ahová

tadupaq netsi dassi} 
tadopan péđ knántál ddah
ála s löf ttegem upaq
rágus}éf ő$pél telé

ráv tétes ó$gáh lálah
ávoha iq-iq nejnem

1112



9

„mag mag

búzamag

hajnalig

aluszik

abban

a nap”

gam gam„
gamazúb
gilanjah
kiđula
nabba
”pan a

11112



10

mi képtelen

az nincs

mi képzelet

az kincs

a szem

élő bilincs

neletpéq im
$nin za

telezpéq im
$niq za
međ a

$nilib őlé

3



11

várakozó kisgyerek

arany arccal didergek

napvirágos napvilág

verőfényes verő ág

káprázatos karikád

amíg élek mindig áld

kere¤siq ózokaráv
kegredid laccra }ara
gálivpan sogárivpan
gá őrev se}éfőrev
dákiraq sotazárpáq
dlá gidnim kelé gíma

13



12

eszter ostora

csattan a kígyóra

eszterhás kapura

a ház asszonya

magtalan ha volna

méhe megfakadna

arotso retđe
aró¤íq a natta$
arupaq sáhretđe
a}ođđa záh a

anlov ah nalatgam
andakafgem ehém

113



13

erős szárnnyal

repít a nyíló kép

hamvas harmattal

sziromfészek véd

turul magzatnak

takarja rejtekét

la}}ráđ sőre
péq ólí} a típer
lattamrah savmah
dév keđéfmoriđ

kantazgam lurut
téketjer ajrakat

1113



14

hej regős

kiméri

élő égi

ige az

igaz

időt

sőger jeh
irémiq
igé őlé
za egi
zagi
tődi

11113



15

milliárd agysejt

a világ ehelyt

csapódott le

ahogy a tejút

mind beszorult

rossz fejembe

tjes¤a dráillim
tȲehe gáliv a
el ttodópa$
tújet a ¤oha
tlurođeb dnim
ebmejef đđor

23



16
taligám taligám

mennyei udvaron

angyalokra hagyom

paripám paripám

táltos gondolatom

téridőbe ugratom

mágilat mágilat
noravdu ie}}em
mo¤ah arkola¤na
mápirap mápirap

motalodnog sotlát
motargu ebődirét

123



17
nem kell a nevem

írva legyen

csak mindig mennem

sodró öledben

igaz igen

örök életem

meven a lleq men
ne¤el avrí

mennem gidnim ka$
nebdelö órdos

negi zagi
metelé körö 1123



18 te égi élő jó

kezdettől fennvaló

lélek lakó ige

őrünk vagy megtartó

sok hívő halandó

minden reménysége

ój őlé igé et
ólavnnef lőttedzeq
egi ókal kelél

ótratgem ¤av knürő
ódnalah ővíh kos
egés}émer nednim 11123



19
nimród fia

hunor látja

magyar látja

ahány haja szála

annyi csillag sátra

hej testvér hej utána

aif dórmin
ajtál ronuh
ajtál ra¤am
aláđ ajah }áha

artás galli$ i}}a
anátu jeh révtset jeh

111123



20
van ami van

jégországban

hét regő lant

lánghanggal

vigasztal

jó magyart

nav ima nav
nabgáđrogéj

tnal őger téh
laggnahgnál
latđagiv
tra¤am ój

33



21
álmom húz őskapun

serkentő sarkantyúm

csillagokat penget

pusztán terül új rend

táltos lovam fölránt

elmém a nagyvilág

nupakső zúh momlá
mú&nakras őtnekres
tegnep takogalli$
dner jú lüret nátđup

tnárlöf mavol sotlát
gáliv¤an a mémle

133



22

atyámhoz átvivő

égi csillaglépcsőn

lélekzsinórból szőtt

fényháló tartja fönn

ma még evilágon

ingó egyensúlyom

ővivtá zohmá&a
nő$pélgalli$ igé

ttőđ lóbróniĐkelél
nnöf ajtrat óláh}éf
nogálive gém am
moȲúsne¤e ógni

1133



23

tömörre tömött

tömény tömeg

tömkeleg

beletömődött

tömbösített

tömérdek

ttömöt errömöt
gemöt }émöt
gelekmöt

ttödőmöteleb
ttetísöbmöt
kedrémöt

11133



24

látványszemcse

villámhullám

energia

álom lelke

fut lám bután

heuréka

e$međ}ávtál
málluhmálliv

aigrene
eklel molá

nátub mál tuf
akérueh

111133



25

fényrabló

ősdogma

tart fogva

kihunyó

lélekkel

menni kell

ólbar}éf
amgodső

avgof trat
ó}uhiq
lekkelél
lleq innem

233



26

szemen szedett szemlén

bal szememre arany érem

napot eggyel mindig nézzem

jobb szememre ezüst érem

ott légyen nékem holdfényem

örök szemtelen szemelvény

nélmeđ ttedeđ nemeđ
meré }ara ermemeđ lab

mezzén gidnim le¤¤e topan
meré tsüze ermemeđ bboj

me}éfdloh mekén ne¤él tto
}évlemeđ neletmeđ körö

1233



27

vakító káprázat

ábrándos ábrázat

lepi be a házat

a halál még várhat

amíg szétárad

fényben az alázat

tazárpáq ótíkav
tazárbá sodnárbá
tazáh a eb ipel

tahráv gém lálah a
darátéđ gíma

tazála za neb}éf

11233



28

illó patkószikra

hívó csaba útja

fölránt a magasba

alattam fénycsoda

minden kövét oda

öreg isten rakta

arkiđóktap ólli
ajtú aba$ óvíh

absagam a tnárlöf
ado$}éf mattala
ado tévöq nednim
atkar netsi gerö

111233



29

adóm adom

vidd hatalom

csak maradjon

gondolatom

napcsillagon

konokodom

moda móda
molatah ddiv
nojdaram ka$
motalodnog
nogalli$pan
modokonoq

1111233



30

vakuló szemmel lám

mi lesz a retinán

nagy védikus talány

játszik foton formán

szálló lélek ormán

s képpé lesz a talán

mál lemmeđ ólukav
nániter a đel im

}álat sukidév ¤an
námrof notof kiđtáj
námro kelél ólláđ
nálat a đel éppéq s

333



31

ezen lélekhang

magasan rezeg

füled elsorvad

tágul a szemed

mikor a harang

égbolttá reped

gnahkelél neze
gezer nasagam

davrosle delüf
demeđ a lugát
gnarah a rokim
deper áttlobgé

1333



32

megőrölt vörös paprika

égre néző szürke bika

tüzet fúj mindkét orrlika

nincsen abban vaskarika

vegyél tejútnyi hátadra

vár rám egy új galaktika

akirpap söröv tlörőgem
akib ekrüđ őzén ergé

akilrro tékdnim júf tezüt
akiraksav nabba ne$nin
ardatáh i}tújet lé¤ev
akitkalag jú ¤e már ráv

11333



33

csillag lehull

száll a turul

egy csöppnyi fény

apáink lovakrul

látták a szép reményt

s földön-égen követték

lluhel galli$
lurut a lláđ
}éf i}ppö$ ¤e

lurkavol kniápa
t}émer péđ a káttál

kéttevöq negé-nödlöf s

111333



34

szegény magyarok

nem járhatnak gyalog

útjukat kövezik csillagok

ezernyi kérdés lobog

e világon mi dolog

elmondom ha meghalok

kora¤am }égeđ
gola¤ kantahráj men

kogalli$ kizevöq takujtú
gobol sédréq i}reze
golod im nogáliv e

kolahgem ah modnomle

1111333



35

ébresztő álom

égből leszálló fény

lovag királyom

követlek én

sólyomszárnyon

fölrepülvén

molá őtđerbé
}éf ólláđel lőbgé
moȲáriq gavol
né keltevöq
no}ráđmoȲós
névlüperlöf

2333



36

apám szablyaélén

fröccsen végig a fény

láttató

aranyzablás harci mén

hajnalcsillag nyergén

vágtató

néléaȲbađ mápa
}éf a gigév ne$$örf

ótattál
ném icrah sálbaz}ara
négre} galli$lanjah

ótatgáv

12333



37

égő múlt

faragott

vándorbot

égi út

csillagpor

széttiport

tlúm őgé
ttogaraf
tobrodnáv
tú igé

ropgalli$
tropittéđ

112333



38

téridőn túli lelkem

jövel észrevétlen

agyamba befészkelt

az ismeretlen tétel

tiltott teljességem

egymagamban élem

meklel ilút nődirét
neltéverđé levöj
tlekđéfeb abma¤a
letét nelteremsi za
megéssejlet ttotlit
melé nabmagam¤e

1112333



39

halhatatlan

őslelketek

örök fényfolyam

örömöm rengeteg

bölcsők ilyen-olyan

ringatásában

11112333
naltatahlah
keteklelső

maȲof}éf körö
getegner mömörö
naȲo-neȲi kő$löb

nabásátagnir



40

lapos kerek 

kő nyomja szemedet

amióta lelet

várakozó tested

földbe rejtett

emlékezet

3333 kereq sopal
tedemeđ ajmo} őq
telel atóima

detset ózokaráv
ttetjer ebdlöf

tezekélme



41

teremtett lelkemben

leend világosság

fakadó légvirág

eleven életág

belém szorult világ

nem lehet szertelen

13333nebmeklel ttetmeret
gássogáliv dneel
gárivgél ódakaf
gátelé nevele

gáliv tlurođ méleb
neletređ tehel men



42

szedem a fénycsöppeket

öreg átalvetőbe

vinni föl a szent kőre

szerem a dédelgetett

bök át a jövendőbe

hinni már ma őt kéne

113333
tekeppö$}éf a medeđ
ebőtevlatá gerö

erőq tneđ a löf inniv
ttetegledéd a meređ
ebődnevöj a tá köb
enéq tő am rám innih



43

egykor fénykő

ma csak üveg

égig égő

forró üreg

elmét védő

izzó süveg

ők}éf rok¤e
gevü ka$ am
őgé gigé

gerü órrof
ődév témle
gevüs ózzi

1113333



44

fénycseppből fényözön

lészen és körülvesz

a holdsugárlemez

többé nem költözöm

mindenki hazatér

midőn alvad a vér

nözö}éf lőbppe$}éf
đevlüröq sé neđél
zemelrágusdloh a

mözötlöq men ébböt
rétazah iknednim
rév a davla nődim

11113333



45
fényes könnyem

szikráztattam

neveletlen

ómadaram

égbe röppent

haszontalan

23333

me}}öq se}éf
mattatzárkiđ
nelteleven
maradamó

tneppör ebgé
nalatnođah



46
leszek megfagyott

fénykristály

színek zárványa

rezgésszámot

jelzőpálcán

mutatva 123333

tto¤afgem keđel
Ȳátsirk}éf
a}ávráz keníđ
tomáđségzer
náclápőzlej
avtatum



47 karmazsin

teríték

hiába

alapszín

teljesség

hiánya
1123333

niĐamraq
kétíret
abáih
níđpala

géssejlet
a}áih



48 árnyéktalan

barangoltam

hajnalhasadt

szivárványban

lassan-lassan

fölszáradtam

nalatké}rá
matlognarab
tdasahlanjah
nab}ávráviđ

nassal-nassal
matdaráđlöf

11123333



49
pokol tűzit 

nem látni

érezem

kúszik a kín

gyötörni 

fénytelen

111123333

tizűt lokop
intál men
mezeré

níq a kiđúq
 inrötö¤
nelet}éf



50
mikor elenged

a tömegvonzás

csillag leszek

bújdosó lámpás

égről szedett

szemlátomás

degnele rokim
sáznovgemöt a
keđel galli$
sápmál ósodjúb
ttedeđ lőrgé
sámotálmeđ

4



51

seregünk boldog

jó hír jöve

lelkek útjára

cseng-bong csillog

fényveretes öve

ébredő atillára

14

godlob knügeres
evöj ríh ój
arájtú keklel

golli$ gnob-gne$
evö seterev}éf
arállita őderbé



52

fehér máglya

mi szent

élet lángja

pilledt

lelkem látja

istent

114

aȲgám réhef
tneđ im

ajgnál telé
tdellip

ajtál meklel
tnetsi



53

életem lecsengése

egyre boldogabb

minden sejtem rezgésbe

forduló harang 

simul az égre

egy régi darab

1114

eségne$el metelé
bbagodlob er¤e

ebségzer metjes nednim
 gnarah óludrof
ergé za lumis
barad igér ¤e



54

múlt és jövő

összeakad

fénylő idő

szempillanat

őskerengő

alapadat

11114

ővöj sé tlúm
dakaeđđö
ődi ől}éf
tanallipmeđ
őgnerekső
tadapala



55

holdfényező

árnyak vagyunk

amíg élünk

örök fénylő

csillagkvantum

tisztult lelkünk

őze}éfdloh
knu¤av ka}rá
knülé gíma
ől}éf körö
mutnavkgalli$
knüklel tlutđit

24



56

sok fényszemcse

cseppé egyesülve

sűrű fényhullám

lám égberánt

lelket emel

földről el el

e$međ}éf kos
evlüse¤e éppe$
málluh}éf űrűs
tnárebgé mál
leme teklel

le le lőrdlöf

124



57

testemben szívverés

lelkemben verőfény

testem képzet

lelkem élet

mindenem

egy

sérevvíđ nebmetset
}éfőrev nebmeklel

tezpéq metset
telé meklel
menednim

¤e

1124



58

lelkem nap

testemben fény

majd ha a héj

szétszakad

leszek a tér

öröklét

pan meklel
}éf nebmetset
jéh a ah djam

dakađtéđ
rét a keđel
télkörö

11124



59

bőrről a máz

ha lepergett

minden ránc

elkezdődend

a lélektánc

s fénnyé dereng

zám a lőrrőb
ttegrepel ah
cnár nednim
dnedődzekle
cnátkelél a

gnered é}}éf s

111124



60

égő ág

hívó fény

szer felett

ősvilág

tiszta ég

szeretet

gá őgé
}éf óvíh
ttelef ređ
gálivső
gé atđit
teteređ

34



61

gyógyulatlan

vert szögek nyoma

marad el csendesen

ótest voltam

ma fénycsóva

áradó lelkemben

naltalu¤ó¤
amo} kegöđ trev
nesedne$ le daram
matlov tsetó
avó$}éf am

nebmeklel ódará

134






