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Varázs 

 
Az Isten velem van. 
A szépség bennem. 
Néha, varázsolok, 
mióta költő lettem. 

 
Cilinder helyett 

a szívemből 
húzok. 

Jobb ma egy vers, 
mint holnap egy 

túzok. 
 

Az a kis kölyök 
bennem, diktál. 
Én csak írom, 
ládd, azt, ami 

itt áll. 
 

Micsoda szépség! 
Micsoda álom! 

Micsoda merészség, 
hogy ezt kitalálom! 

 
Ez a vers semmi. 
Ez a vers a világ. 
Ez a vers Isten, 

hozzá írok imát! 
 

2017.11.01. 
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Momentán 
 

Igazából nem tudom 
mi legyek, ha nagy leszek, 

a repülés csuda klassz, 
de attól félek, leesek! 

 
A búvárnak se könnyű, 

örvény húzza, s békaláb – 
a tükör a plafonon van 
mégse nézheti magát! 

 
Tanár azért nem lehetek, 

mert komiszak a kamaszok, 
ha mindenki olyan, mint én, 

egyenest lehidalok! 
 

A varrónő egész nap ül, 
lapos lesz a feneke, 

próbánál a gombostűket 
ujjbegyébe szúrja be! 

 
A szakács degeszre hízik, 
ha jó kajákat főz nagyon, 
a kövérség szövődménye 

mint villám sújtja őt agyon! 
 

Színészet se könnyű pálya, 
ha nem te vagy a rendező, 

hiába kapsz főszerepet, 
ha takar egy kis léhűtő! 

 
Közszereplő minden átka, 

bírni kell a kritikákat, 
vastag bőr kell hozzá, 

és kötél idegzet, 
mit egy újságíró tanonc is 

könnyeden kikezdhet. 
 

Legjobb, hogyha fel se növök, 
s eltartatom magamat, 

attól tartok, hogy momentán 
ez a legjobb gondolat! 

 
2013.12.30. 
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Találkozás 

 
Édes kis kutyukám 

de szeretlek! 
– mondtam halkan 

egy séta során... 
 

Egy idős úr 
felfigyelt erre... 

Átgázolt a sövényen 
lábait fürgén magasra emelve... 

 
Arca piros lett, 

vállait nevetés rázta 
és cipőjéből a színész 

kiesett... 
 

– mert nem hitte, 
hogy a kutya valódi. 

Gondolta neki szól a vallomás, 
 

hisz övé e szerep! 
 

2013.02.16. 
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Puskin és a pénz 
 

Puskin négyszáz sort írt 
egy hét alatt, 

soronként keresett 
egy aranyat. 

 
A cárnak még így is 

megérte, 
a nép rajongott 

érte. 
 

Ne hidd, hogy dicsérő 
verset faragott, 

éppen hogy ellenzéke volt! 
 

A nép Puskinért volt 
oda, ennek ellenére 

Miklós cár volt a 
szponzora! 

 
Az udvari bálokon 
Natália volt „a nő”, 

Tatjána körülrajongott 
modellje ő... 

A költő hitvese. 
 

A bálokhoz 
kellenek jó nők és 

szép ruhák, 
Alexand hagyta 

csődbe vinni magát... 
 

A többi gyászos eset, 
pisztoly-párbajban esett.. 

 
2013.03.10. 
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Madárijesztő /etűd/ 

 
Szél rázza a tollseprűt 

kinn a gangon, 
galambok rebbennek szét 

haragvón. 
Majd visszaszállnak, 

az egyik szárnyával int, 
a tollseprő riasztja mind. 

 
2013.03.13. 

 
 
 

Kis éji dal 
 

Egy álmatlan éjen 
mit borongok... 

fázom és kicsit szorongok 
a konyhában egy 
hokedlin éppen... 

 
altatóval se 

alszom én el... 
 

Már nem bírtam ki 
fekve ágyban... 
szívem nappali 

rohanásban. 
 

Szerencsétlen vergődik 
kalimpál... 

míg kezem naptárba 
kaparja titkát... 

 
2013.03.09. 
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Ki a férfi? 

(Válasz Csernus Imrének) 
 

A férfit azt teszi, ha tévedett, 
képes bevallani 
és bátor, ha kell 

és mindent megtesz magától 
mit tenni kell és érdemes, 

nem kell nógatni se! 
Eszméit nem kéri kölcsön 

és nem adja fel, 
és nem lép át azon, 
min küzdeni kell! 

Szót emel és szót kér, 
nem keni el, küzdelmet vállal 

és győzi vállal és 
könyökkel is, 

ha kell! 
Ha vereség éri, 

képes szenvedni némán, 
a gyengét felemeli, 

a jót ellenfelében is felismeri, 
nem kérkedik, nem mondja, 

hogy ő különb 
mindenki másnál, 
nem indul előbb 

a startolásnál. 
A keze mindig tiszta, 

mellette nő a nő 
és nem statiszta! 

 
Csak az lehet nő, 
csak az lehet férfi, 
ki magát erkölcsi 
mércével méri. 

Ki az ember nevet 
kiérdemelte már. 

 
2013.03.07. 
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Két kicsi kecske 

 
Ólomszürke ég, két napja zuhog... 

járdán a tócsák összefolynak, 
sártenger, lucsok.. 
közeleg karácsony, 

de nincsen hangulat.. 
sok ember tócsákon bukdácsol, 

zsebkendő után kutat. 
Hirtelen megláttam egy követ, 
mely szigetként meredt felém, 

arra igyekszem én, 
szemben egy húszéves legény. 

Mindketten melléléptünk, 
loccsant a pocsolya... 

A megállóba érve, szólt a fiú komoran: 
– azért, mert idős 

még lehetne udvarias! 
– Ezt én is így gondoltam éppen! 

Kacagtam jó nagyot. 
S szemembe kacér fény szikrázott. 

Nézzen rám! Idős vagyok? 
Akkor már a fiú is nevetett 

– nem! Mondta: 
– Boldog karácsonyt! 

Kislánnyal karöltve elsietett. 
 

2013.02.13. 
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József napra 

 
Bocsánatot kérek, 

az ünnepelt az nem 
jöhet, mert beteg, 

hogy mi baja, 
egészen nem vagyok 

tisztában vele, 
köhög talán, 

vagy kihullt a haja, 
vagy hűlt helye, 
vagy kicsit hüle, 
az is lehet, hogy 

rajtam nevet, 
mi a fenének 

írok verseket... 
– meglehet 

bár ő is kedveli 
az élceket, 

ezért most szépen 
lelécelek! 

 
2013.03.17. 
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József Attila 108. születésnapjára 
 

Isten éltessen Attila! 
Sírodra zuhanjon 108 

pacsirta. 
A szívem érted lángol! 

Szülinapod alkalmából! 
 

Sok szép verset írtál nekünk, 
országosan is szeretünk! 

Szeret kicsi, szeret a nagy, 
érettségi tétel is vagy! 

 
Minden szavad 

szent lett nekünk 
amióta nem vagy 

velünk! 
 

Kár volt sínek közt 
bóklászni, 

jöhet vonat, jöhet 
bármi, 

jobb a természetes 
véget várni. 

 
Mi is lennénk akár 

húgod, 
mesélhetnél, míg nem 

unod. 
Flóra néni kezét nyerted, 

élhetetlen voltál, gyermek. 
 

A tőkét meg ne 
panaszold, 

abból húztál némi 
hasznot! 

Államvallás lett 
köteted, 

Mammonhoz törleszkedik, 
ki akkor felemelt! 

 
Attilácska, Isten Veled! 

Becsben tarjuk minden versed, 
felhők közül nézzél le ránk, 

imádkozz értünk odaát! 
 

2013.04.11. 
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Írok 
 

Verset írok 
terápiás céllal, 
senki nem sejti, 

milyen viszonyom van 
a papírral. 

 
Mindenki az ihletet 
kéri rajtam számon, 
én pedig büszkén 

hirdetem a 
munkamorálom! 

 

Jól nézne ki a cipész, 
ha ihletre várna, 

a szakács reggelre 
se lenne kész a 

vacsorával. 
 

Verset, mint minden mást, 
csinálni kell szépen, 

ülve, állva, bárhogyan, 
addig, amíg kész lesz! 

 
Húzz ki egy szót, szúrd bele, 

cseréld ki és írd át.. 
semmit nem kell menteni, 
ha az ember ötlettel teli. 

 
De ha jó témára 

ma rossz verset írtál, 
holnap újra vedd elő 

és nézd át! 
 

Lehet, hogy találsz 
egy másik rímet, 
vagy egy élc viszi 

a prímet. 
 

Nincs rossz étel, 
csak rossz szakács 

és hidd, hogy fontos 
a tálalás! 

 
2013.03.09. 
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Egy kiállítás ürügyén 

 
Apámra gondolok, 
ki rég halott már, 

ki gyermekként engem 
múzeumba vitt... 
ezért oly otthonos 

minden itt. 
 

Szakállas görög szobor, 
saját kezű rajza 

díszítette szobám, 
nem jobb, se rosszabb, 

mint ami itt lóg a múzeum falán. 
 

Nem lett művész. 
Vonzotta a polgári lét, 

a család. 
Az anyagiak hiányát 

így is művészi szinten 
éltük át. 

 
Vajon megérte? Mit 

gondolna erről most.. 
míg lépdelek a termen át, 

úgy érzem bennem él tovább... 
 

2013.02.22. 
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A dal születése 

 
Esti sétámat rovom 
a szokásos helyen, 

a szívemet kell 
megpörgetni, 

hogy éjjel nyugtom 
legyen. 

E dal ritmusára 
lépdelek, 

mi fejemben fogan, 
hogy magányos vagyok, 

ilyenkor cseppet sem zavar... 
A villasor házait csodálom, 

a téren szél fütyül felém, 
mellékutcák félhomályát 

járom, 
mit ezerszer láttam én... 

 
2013.02.26. 
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Csend, furcsa szó 

 
A csend furcsa szó – 

csendül, mint két pohár, 
vagy vékony jég léptem 

nyomán – reped, 
mint cimbalom szól – 

néha búg – 
mikor fülembe jut – 

néha súg – 
és átölel, mint kellemes 

meleg... 
Most fagyosan ül 

a térdemen – remeg. 
Mint durcás kisgyerek, 

kinek játéka nincs – 
ki elveszett, 

és zokog, vigaszt vár, eped. 
Ne törjön rád soha, 

mint gonosz! 
Sokféle arca van, 

mit tükrödből oroz! 
Annyi arca van, 
amennyi neked, 

és van, ha nem töröd meg, 
szégyellheted! 

 
2013.11.22. 
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C. Ildikó 

 
Hogy került az 
állatkertbe egy 

pilótanő? 
Teljesen időszerű 

és hihető, 
miután a Malév 

tönkrement, 
a szárnyasoknál 
talált magának 

helyet. 
Az orvosnak 

szüksége volt egy 
csipeszre, – átnyújtotta, és 

ő lett az asszisztense. 
A többi már jött magától, 

karrier a javából! 
A tört szárnyú gólya 

jutalomképpen 
meghívta őt egy 
afrikai repülésre. 
Ebben nincs hiba. 

Ilyen itt a paraszolvencia. 
Ha egy griffnek történne baja, 
Meseországba lenne hintaja. 

Na, ja! 
 

2013.04.29. 
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Bogár 

 
Gáz most csótánynak 

lenni itt. 
Égnek meredt a lába, 

özvegyen maradt 
asszonya 

átosont a szomszéd 
lakásba... 

Megtetszett a gyönyörű 
példány, 

sajnáltuk agyonütni, 
ha lepetézik és 

kikelnek, 
nagyon fogunk nekik 

örülni... 
Anyák napja alkalmából, 

itt a kutya-tál, 
amit kinyalhatsz! 
Tápláld utódaid, 
ne légy mamlasz! 

A téma kicsit necces, 
az dobjon rám követ, 

kinek van mersze, 
visszadobom, persze! 

 
2013.05.10. 
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Itt egy ember 

 
Itt egy ember, 

aki uncsi, 
nem megy 

neki 
már a dumcsi, 

gondolata 
rükverc 
nagyon, 

az időt se 
csapja agyon! 
mérge viszont 
van temérdek, 
mutatja is már 

a mérleg, 
hájból font 
védőfalat, 

hogy köreit 
ne zavarjad! 

 
2014.06.19. 
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Ha hatvan is... 

 
Ha hatvan is elmúltál 

egyszer, 
gondolni kell rá, 

mi lesz, 
ha megöregszel... 

mert most még futsz, 
mint a nyúl, 
de mi lesz, 

ha bealkonyul? 
 

2014.04.17. 
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Köszöntő T. E-nek 

 
Az örök ifjúság italától 

elesvén, 
65 éves lettél ez estén. 
Isten éltessen sokáig! 
Egész az ükunokákig! 

 
Fogadd-e verset, 
mint szál virágot, 

amivel neked 
áldott éveket kívánok. 

 
Őrizd, mint legnagyobb 

kincsed, 
lelkedben ifjúságod! 

 
Szárnyalj és légy szabad, 
Te már letetted a garast. 

 
2013.04.21. 
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Próba 

 
Kezdődik a Karinthy próba! 

– Mindenki válasszon kalapot! 
Szólt az ukáz, mit Éva hagyott. 
A bőrönd az asztalon maradt, 

és benne pár finom falat, 
akarom mondani – kalap. – 

Egy molylepke huss! Kiröppent! 
Szabadságtól részegen 

színpadon termett... 
– Mint ki főszerepet kapott, 

keresztbe-kasul 
röpködte át a 

színpadot vadul – 
lepke testébe boldogsága 

nem fért be, 
a kulisszák mögé is 

bekukkantott a setétbe. 
Tetszett a fény a színpadon, 

a népszerűség is nagyon, 
hogy megtapsoltuk, túlélte. 

A társulatba nem fért be. 
 

2013.05.26. 
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Kiszámolva 

 
Bármit teszek, mozdulok, 

lenni csak emberként tudok... 
Nem véletlen születtem e földre, 

nem kalandvágy hajtott előre. 
Sorsom koordinátái közé szorítva, 

pályám előre kiszámolva. 
Hadakozni ellene minek? 

Ember ezt úgy sem érti meg! 
Itt minden porszemnek megvan a helye; 

benne a mindenség ígérete... 
Ha búcsúzom és átölel a fény, 

megtudom, hogy életem mit ért. 
Addig, míg mozdulni tudok, megyek 

felétek. 
 

2013.07.31. 



26 

 
Diának szeretettel 

 
Lídiának legyen mondva: 

Isten éltessen téged itt! 
Kívánom névnapod alkalmából, 

váljanak valóra álmaid! 
 

Egy tarka csokrot verselek neked, 
mit képzeletben mázas csuporba teszek... 

Vízcseppek a friss virágon, 
ragyognak, mint a gyöngyszemek 

 
A csokor szorosan összekötve, 

árvalányhaj díszíti – 
Egy copfos kislány félmosollyal 

köszöni meg és elviszi. 
 

2013.08.01. 
 
 
 

Tájolás 
 

Berekfürdőn a csapat, 
most épp költőt játszanak... 
Nem jut eszembe semmi se, 
jobb lenne egy zenés mise. 
Én csak eszem és iszom, 
csipszet, kólát pusztítok. 

 
2013.08.03. 
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Boszorkánykonyha 

 
Felcsap a gőz, 
látszik a pára, 

illata gyógyszer 
íze a számban. 
Fortyog a lé, 

mit kavar a bába. 
 

Tüzet piszkál, 
fát dob a tűzre, 
felcsap a láng, 

nyalja a kondért körbe. 
 

Szikra pattog, 
füst borít, 

csípi szemem, 
majd elvakít. 

 
Mátyásné a nevem, 

a faluba így illeszkedem: 
özvegy vagyok, 

a szemem se a régi, 
vasorrúnak szoktak 

becézni. 
 

A pápaszem mindig az orromon 
ragyog, 

akár az égen 
a magam csinálta angyalok. 

Szerelem-boltomban 
oldok és kötök. 

Meddő asszonynak 
magzatot, 

megesett lánynak 
férjet bűvölök. 

S lány, ki előtte tette meg, 
mit illik esküvő után, 

ártatlanná lehet 
a nászéjszakán. 
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Vajúdó asszony mellett állok, 
engem hív haldokló öreg, 

s a kólikás porontyot is az én 
főzetem gyógyítja meg! 

 
Annyiféle jó füvem van, 

annyiféle fűszerem, 
hogy mindet felsorolni 

nem tudom, szégyenlem. 
 

Kondérban fő a bájital, 
mormolok mellé igét, 

egy vagyont kérek érte, 
de neked minden pénzt megér... 

 
Sokat kihúztam már a bajból, 

megelőztem sok viszályt, 
egymásnak adják a kilincset, 

kik keresik a praktikám! 
 

Az egész falu tisztel engem, 
az Istennel is jóban vagyok, 
ha én nem tudok segíteni, 
akkor hívnak csak orvost, 

vagy papot! 
 

Felcsap a gőz, 
látszik a pára, 

illata gyógyszer 
íze a számban. 
Fortyog a lé, 

mit kavar a bába. 
 

Tüzet piszkál, 
fát dob a tűzre, 
felcsap a láng, 

nyalja a kondért körbe. 
 

Szikra pattog, 
füst borít, 

csípi szemem, 
majd elvakít. 

 
2013.08.09. 
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Biztonság 

 
A kaput zárni kell, 
hogy illetéktelen 
ne lépjen rajta be! 

Ha besurran mégis 
egy vendég után, 

ki hozzám jön délután, 
hát kikísérem! 

Ne sértse önt, uram! 
Gyűjthet pénzt, aláírást, 

mi mást – az utcán! 
Tekintetem önre szegzem 

a biztonság okán! 
Megegyezésünk! 

Nem pisztolyt rántok, 
pillantást vetek! 
Be nem léphet 

illetéktelen! 
 

2013.12.08. 
 
 
 
 

Hajléktalanok 
 

Galambok az ereszen 
turbékolnak hevesen, 

fészküket mindig leverem! 
Jaj nekik és jaj, nekem! 

 
2013.12.11. 
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21. századi ballada 

 
Mellettem fiatalember 

ült egy kis padon. 
Kezembe nyomott egy csákót, 

mi oly picinyke volt, 
mint BKV jegyen egy számnyi 

rácsocska folt. 
 

Aki ilyen ügyes, sebésznek 
menjen el! 

Legyintett egy nagyot, 
nem lehet! A világnak vége 

nincsen visszaút! 
 

Tizenkét éves koromtól 
magamat nevelem. 

Látszik rajt’ valóban, 
édes jó Istenem! 

 
Oly csúnyán beszél, 

mint én! 
Ne rólam vegyen 

példát! 
Adtam lóként alá, 

önbizalom maradékát. 
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Sikkasztott az árva, 
nagy lett ennek ára. 

Nem lesz sebész-e fiúból 
soha hazájában! 

 
Hatvanöt évesen 

lettem kezdő költő. 
Kutya legyek, 

ha ez nem több, 
mint két emberöltő. 

 
Nem lógatom fejem most, 

amint ezt látja, 
magának meg egyenest 

hetven év van hátra. 
 

Bánja meg a bűnét, 
lépjen a jó útra. 

Hátha lesz valaki, 
aki felkarolja. 

 
2013.12.16. 
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Karácsonyi vásár 

 
Vásári forgatagban 
kapkodom fejem, 
oly nagy a tömeg, 
lépni nem lehet. 

 
Elveszítjük egymást 

egy pillanatra itt, 
az idegen, kinek 
lábára léptem, 

bambán rám tekint. 
 

Nyakunkat tekerjük, 
minden egy csoda! 

A rézangyalát! 
Hát ez meg micsoda! 

 
Rézből szárnyak, 

ólom kezek, ólom lábak. 
Négyezerért szúnyogok! 
Akkor jó, ha elfogyott. 

 
Minden dög egy műremek, 
egymásnak esik két gyerek, 
vitatkoznak, melyik szebb. 
Várjuk meg, mit döntenek! 

 
A pénztárcák maguktól nyílnak. 

Itt mindenki angyallá lehet... 
A forralt bor szárnyakat ad. 

Arcodra van írva, milyen meleg! 
 

2013.12.16. 
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Kérdés 

 
Mikor lesz tél? 
Azt kérdezed? 
Hát tavasz jön 

érzem a réteken... 
A szélgyerek 

bukfencet hány 
és vígan dalol, 

talán már most is 
tavasz van valahol. 

A tar fák kopár ága mered, 
de virágot álmodnak a 

gyökerek. 
A friss patak habja 
együtt fut veled, 

ha a partján 
követni mered... 

 
2014.01.11. 
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Ajándék 

 
Hogy születik a vers? Titok. 

Ha elmondanám, 
talán még én is lódítok. 

Egyszer csak itt van 
és ragyog. 

Hiszem magamról, 
költő vagyok. 

Pedig valaki súg, 
valaki vezet... 
A titkok útján 

bekötött szemmel 
megyek... 

Mögöttem a nagyság, 
az erő. 

Gyermekivé válok, 
ez érthető. 

Köszönöm a rímet, 
ritmust, zenét... 
Ajándékul ezt a 

költeményt! 
 

2014.01.13. 
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Ébredés 

 
Álmodtam egy lányt, 

aki Te vagy, 
aki céltudatos 

és akit mindenki 
nagyra tart. 

Kinek külső és 
belső tartása van. 
Aki erős lélekben 

és akar! 
Felnőtté válni! 
Az élet-páston 

küzdelmet állni! 
Kinek már nem kell 

fogni a kezét, 
aki soha nem 

veszti el eszét! 
Ne mondd, hogy 
álom volt és itt 

az ébredés! 
Légy felnőtt valóban, 
célnak ez nem kevés! 

Te ébredj fel! 
Hadd hajtsam én 
álomra fejem és 

engedd, hogy álmom 
nyugodt legyen! 

 
2014.01.17. 
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Tél 

 
Hókutya a háztetőn, 

csöpög az eresz... 
aggódva füleli, 

vele mi lesz. 
 

Bundájába túr 
a szél – incselkedik, 

bordája látszana, 
ha nem lenne cserép. 

 
Felhőket vigyáz 

kuvaszként fehéren... 
Szél cikázik, 

fütyül a kémény, 
 

Ami nem volt, 
jön a kemény tél. 

 
2014.02.01. 



37 

 
Tor 

 
Gyorsan elmúlik 
minden ünnep, 
mikor az arcok 

felderülnek, 
mikor a 

halotti toron 
koccintás van soron, 

összeölelkezik 
minden rokon, 
mikor az élők 

örülnek annak, 
hogy ők még 

vannak, 
holtnak kívánnak 

békét, s nyugalmat... 
 

2014.02.27. 
 
 
 

Lazán 
 

Dúdoltam egy dalt, 
mikor az utca 

épp kihalt. 
 

2014.03.02. 
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A gyökér én vagyok 

(lányomnak) 
 

A gyökér én vagyok 
és Te vagy a lomb. 

Ha engem megtagadsz, 
magad leszel halott! 

 
Ha tükörbe nézel, 

arcod csak homályosan 
láthatod, 

ha nem vagyok 
mögötted ott! 

 
A nap aranya 
ne vakítson el, 

neked gyémántokat 
hozok, ha kell! 

 
Ha sárban állok nyakig, 

lásd tisztaságomat! 
Ne hallgass senkire, 

csak szeress engem, s magad! 
 

Mert mi egyek voltunk 
és leszünk! 

Míg a világ — világ, 
egymás nélkül 

Nem létezhetünk! 
 

2014.03.12. 
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Parnasszus 
 

Kosztolányi 
bár nagyon beteg, 

tudná értékelni 
minden versemet... 

 
Szája szegletében 
bujkáló mosoly, 

unokájának tekint 
a Parnasszuson. 

 
Szent Péter kulcsai közt 

csendesen matat 
meg ne zavarja 
találkozásomat. 

 
Ez volt a tét, 

a többi időtlen 
néma lét. 

 
2014.02.22. 

 
 
 

Haláliák 
 

Nem ország, nem város, 
nem virág, 

költő által támasztott 
világ 

Lebeg ég és föld között, 
ki jobb létre szenderült, 

vagy elköltözött. 
 

2014.02.27. 
 



40 

 
Vízi-ballada 

 
Ezt a verset 

nem is írtam – 
a medencében 

hangtalanul 
zokogtam, sírtam. 
Folyt a könnyem, 
nem kellett, hogy 

letöröljem... 
 

Hihették, hogy 
vízcsepp csordul: 

 
Nincsen index 
nincsen vizsga 

nincs tanár 
ki összeszidna... 

 
megbuktam 

mint jó anya – 
s méreg minden 

gondolat, 
mi magzatom 
körül matat! 

 
Vers az egyetlen 

mi érdemem! 
 

Én ezt értem el! 
 

2014.03.12. 
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Palacsinta 

 
Olaj serceg, 
kissé füstöl, 

gázláng felett 
serpenyőstül. 

 
Amíg sült a 
palacsinta, 

versem gyűrtem 
galacsinba. 

 
Tányérodon 
van az első, 

tölteléke 
tizenkettő. 

 
Diós, mákos, 

mézes is, 
savanyú és 

édes is. 
 

Töltsd tele 
begyedet, 

ne fogd vissza, 
egyetek! 

 
Gyűrt cetlin 

a titok, 
nem tudhatod, 
hogy mi volt. 

 
Meg nem fejted, 

úgy marad! 
Fúrhatja az 

oldalad. 
 

2014.03.18. 
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Tyereskova 77 éves 
 

Fordítva 
vettem fel a 

hálóingemet! 
Az éjszaka 

talán 
szerencsém 

is lehet! 
 

Fejembe fészkelt 
egy édes gondolat. 

Felejtsd hamar 
a földi gondokat! 

 
Egy űrhajó vár, 

startra kész, 
kis fülkéjébe már 
ha majd belépsz, 

eléd tárul 
a csodás látomás, 
rajtad kívül ezt 

nem láthatja más! 
 

Az életed se drága, 
eladnád mindened! 

Az expedícióra 
befizetheted! 

 
A gyorsulás 

bekövetkezett! 
Mehet a Marsra 
a csillagmenet! 

 
Mert fontosabb 

volt neked 
mindig a Föld! 

A szeretet hatalma 
visszalökött! 

A szíved vágyat, 
földi vonzást keresett. 

Térj vissza mindig, 
és éld az életed! 

 
2014.03.20. 
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Kabát 
 

Kabátodon két 
olajfolt 

emléke annak, hogy 
konyhában volt. 

 
A fűnyírót most 

öleled éppen, 
poros felével a 

kabát felé egészen. 
Nem zavar az se, hogy 
két tisztítás ára az új. 
A régi jó kopotthoz 

ragaszkodol! 
 

Rád kiált egy fűcsomó 
a telken. 

Engem ne hagyj itt 
verten! 

 
Vigyél tőlem is 

egy nyomot! 
S kabátodra egy 
puszit nyomott! 

 
A sort még tetézte 

a borsó! 
Csipke Rózsa, kit 
Megszúrt az orsó! 

 
Na, ők aztán betették 

kaput! 
Mondhatod a 

kabátra, hogy kaput! 
 

2014.03.21. 
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Kulcs 

 
Szomszédom botot 

kapott, 
ajtómon azzal 
kopogtatott. 

 
Kinyitnám neki, 

de nem lehet, 
nem találom a 

kulcsát sehol se meg. 
 

Átkutattam az 
egész lakást, 

csináltam kulcsokból 
egész rakást. 

 
Mire lemondtam 

róla, hogy meglelem, 
a konténer tetején 
volt a szemtelen! 

 
Porrongy ölelte őt 

gyengéden át, 
nem látszott a kulcs 

azon se át. 
 

Mire a pásztorórának 
vége volt, 

nem voltam 
eleven, se holt. 

 
Szomszédom 

búsan elballagott, 
Megszégyenülten 

töröltem tovább a port. 
 

2014.03.24. 
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Anya 

 
Asztrál-tested itt maradt, 

mint könyvlapok közt 
préselt virág lenyomat. 

Hiányod lengi át 
foszforeszkálva az éjszakát. 

Oly sokszor vagy velem 
álmomba is és éberen, 

jársz-kelsz, tanácsot adsz, 
csitítsz, mint jó anya, kinek 

más gondja nincs. 
Magadra sosem volt időd, 

de mesét hallgattál délelőtt. 
Tündér meséken nőttem nagyra, 
de nemcsak olvastam, éltem — 

és jó volt... 
 

2014.01.20. 
 
 
 

Másodvirág 
 

Vagyok mint kinyílt 
rózsa 

szirmot hullat, 
hervadócska. 

 
Levelét letépték 

régen, 
csak tüske maradt 

szárán épen. 
 

Kérem a kertészt 
vágja tövig, 

hátha a bimbó 
szárba szökik! 

 
2014.03.25. 
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Bűvölő 

 
Adok megint egy gyöngyszemet 

neked, 
ami talán egy szösszenet 

lehet! 
Pitypang magja, mit felkap 

a szél, 
de minden szava külön zenél. 

Zizeg, susog fán a levél, 
elbűvöl a szerelmedért! 

 
2014.03.26. 

 
 

Csigák 
 

Két csiga csókja 
jaj, de heves! 

Ágaskodó köpenyük 
függőleges! 

Szereposztás kérdése 
lett a talány, 

mert hímnős a két 
vagány! 

 
2014.03.26. 

 
 

Költő 
 

Nem tudom, mi teszi 
a költőt! 

Attól függ, mire köllött! 
Pénzt, tojást, verset, 
vagy álomszuszékot 

keltett! 
 

Kell tett! 
 

2014.03.26. 
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Méreg 

 
Azért nem örököltem 

Tiziánt, 
mert nálunk 

veszélyes méregnek 
tartják a ciánt. 

 
Leonardo pedig 
sármos színész, 

akihez öreg 
vagyok és kész! 

 
Ha nem lehetek milliárdos, 

hogy cián-kapszulát 
vegyek, 

legalább zenés búcsúztatót 
tartsanak kárpótlásul 

a köröttem zsongó 
döglegyek! 

 
2014.04.02. 

 
 

Földerítők 
Lukács Sándor próza-versének átköltése 

 
Szemedbe mélyedek. 
Kutatom a mélyben – 

lényeged. 
Tükrében magam látom. 
Szerelmed, mint a láva, 

fénnyel ömlik szét 
a világba. 

 
Ha farkas-szemünkben 
nem világol égi fény, 

mérgezett nyíl 
az Ámor-lövedék. 

 
Jaj nekünk, ha kihűlt 

a szívünk. 
 

2014.04.04. 
 



48 

 
 

Lehet, talán... 
 

Lehet, azért nem őszülök még, 
mert célja van velem 

az Úrnak, 
talán megkér, hogy fessem 

át e halványkék eget 
sötétebb tónusú azúrnak. 

Mivel nyúlfarknyi versemért 
nem jár elismerés, 

szivárványt is festenék, 
mögötte felsejlik majd a kék. 

 
2014.04.10. 

 
 

József Attila 109. születésnapjára 
 

Az áprilist úgy képzelem, 
mint bakfist, 

ki folyton énekel, 
kissé szeles, kelkótya1 vagy 

dilis, 
kinek semmi fontos dolga 

nincs. 
A fontos, hogy ő van, 
kezében vad csokor, 

meghajlik előtte minden 
bokor. 

Ha jó napja van, csengőn 
kacag, 

majd megáll egy sír előtt 
és könnyet ejt a porba... 

Olvassa neved: József Attila. 
Született, élt, meghalt 

egy napon, 
s itt hagyott minket 
versekkel gazdagon. 

 

                                                           
1 Szándékos szótorzítás 
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Mondd, Attila, e némaságot 

hogy bírod? 
Mikor szavak zenéje volt 

sorod. 
Sorsod, sorod, kacajod, 

egyszer csak a csitri lányt 
elhagyod. 

 
Emléke él szívünkben 

és a verse is, 
ejts egy könnyet érte 

majd te is! 
 

2014.04.11. 
 
 
 

Egyetlen fecske 
 

Lószar még akad, 
de veréb nincs már, 

rajta van ő is a 
„kiveszett” listán. 

 
Láttam egy fecskét 
mélyrepülésben. 
Milyen záportól 
kellene félnem? 

 
Golyózápor elől 

fussak? 
Valahol folyton 

háborúznak. 
 

Ha egyetlen fecske 
nem csinál nyarat, 

akkor a tavasz 
sokáig marad! 

 
2014.04.13. 
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Kép-szelet 
 

A dinoszaurusz 
kiveszett, 

a küklopszokat 
mesékbe mentette 

a képzelet. 
 

Óriások és törpék 
görbék, 

ha készül róluk 
körkép! 

 
2014.04.14. 

 
 
 

Tetten ért szavak 
 

Terem-terem-tett 
terem-tés 
terem-tő 
termés 

 
Részegítő öröm, 
szavak zamatát 

hörpölöm! 
 

Az anyanyelv hajlékony, 
mint kéz alatt a gyurma, 

annak enged, aki 
türelmesen nyomkodja 

újra. 
 

Verset írni nem nehéz, 
de az csak üres forma, 

aminek van lelke is, 
abba ott van Isten is, 
a költő társtettes is! 

Teremts te is! 
 

2014.04.17. 
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Hiúság 
 

A költő hiú szerzet, 
akár verset vagy zenét szerzett. 

Mécs László szószékről 
szavalta verseit, 

szerzetes volt pedig. 
Esendő ember mindenik. 

 
Mint süteményes tálca, mi 
körbejár, de nem fogy és 

ott marad a tele tál – 
a háziasszony szíve fáj. 
Fogadd el hát dalom. 

 
2014.04.19. 

 
 

„Ezzel, vagy ezen” 
 

A hormonszint 
játszik, 

ez csupán kémia. 
Úgy ötven felé 

az ember elfelejti, 
hogy mulya. 

 
Mint spártai anya 

a vértre 
„ezzel, vagy ezen”, 

én is úgy írom le 
éppen – nem szúrsz ki 

énvelem! 
 

Hiszek magamban, 
ismerem értékemet, 

egy dicséret se esik jól, 
ha nem vagyok elégedett. 

 
Mindenki azt kapja 

tőlem, 
amit megérdemelt! 
Visszakap mindent, 

amit adott – jót, rosszat, 
bizalmat és hitet. 
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A hormonszint 

játszik, 
nem csupán kémia. 

Az igazságért kiállni 
nemcsak a legkisebb 

királyfi joga! 
 

Jog vagy kötelesség? 
– Csak tessék, – csak tessék! 

– A nagy tolongásban 
Vigyázzon, el ne essék! 

 
Igazság-piacon drága 

a tombola! 
Míg ketten birkóznak, 

a tömeg tombola. 
 

2014.04.27. 
 
 
 

Nem reménytelen 
 

A helyzet nem 
reménytelen, 

annál rosszabb, 
lábadnál 

hever, 
lever, 

vigyázz, hogy 
a bútól magad 

hosszan meg ne 
fosszad! 

 
2014.04.28. 
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Sínen vagyunk... 

 
Nézzük meg, mi jót 
tartogat számomra 

ez a mai nap. 
A kicsi telefonját várom, 
személyesen jön majd a 

nagylányom, 
lesz majd egy jó beszélgetés, 

egy együtt elfogyasztott 
ebéd. 

Talán visznek is, ha 
marad – 

egy kis sütemény is akad. 
Mint madárfiókák kirepültek, 

de a régi fészek meleg. 
 

– Nem tudom érzik-e? 
 

Az idő mindig kevés, 
rohannak, 

a telefon elmarad, 
valami közbejött, 

váratlan program délelőtt. 
– Talán majd máskor összejön! 

 
„A remény utoljára hal meg!” 
Nem tudom, ki volt a bölcs, 
kinek agyában megfogant 

ez az okos gondolat, 
de minket nem vigasztal 

ez a tudat. 
 

2014.04.30. 
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Jutott eszembe 

Anyák napja alkalmából 
 

Régen történt az eset, 
mikor még voltak verebek. 

Egy kis fióka 
fészkéből kiesett, 
ragadozó madár 

termett ott hirtelen. 
A tojó sem volt rest, 
ugrált és csipogott 

szárnyával verdesett, 
kavarta maga körül 

a port. 
A ragadozó belevakult. 
Azt hitte, nála erősebb, 

nagyobb madár, 
porfelhő takarta már. 
Megfutott, meghátrált 

a dög, 
nem tudta, mi van a bátorság 

mögött! 
Pedig a szürke kis veréb 

elsütötte minden fegyverét! 
Ott rögtön szíve-szakadt, 

mikor véget ért a 
rossz kaland... 

A pelyhes kicsi életben 
maradt. 

 
Tanulság ennyi: 

szeretetben is 
naggyá lehet lenni! 

 
2014.05.01. 
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Vész 

 
Mű-vész 

mű-balhé /vész/ 
„mű”-vészkijárat 
művész-kijárat 

 
Egy kiállítási darab 
nem fért be az ajtón 

és összetört. 
Nem látta más, csak az őr, 
szemétbe került idő előtt. 

 
Az is lehet, hogy nagy balhét 

rendezett egy csapat, 
de a rendőrök nem ismertek 

tréfát és kitessékelték a 
sok esztétát! 

 
Mondok még egy esetet, 

a vészkijárat előtt egy „mackót” 
raktak le délelőtt – 

mikor este tűz ütött ki, 
derült erre fény, 

egymást taposta a nép – 
az ajtó nem nyílt ki 

semmiképp! 
Több haláleset keletkezett, 

hogy a vészkijárat torlaszolva 
lett! 

„Mű”-vészkijárat lett a neve, 
Isten-őrizz, hogy találkozz vele! 

 
Legjobb a művész-kijárat, 

hol a művészek ki-be járnak. 
 

2014.05.07. 
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Mit kohol az alkohol? 

 
Meghalt egy kollégiumi 

nevelőtanár. 
Az alkohol vitte el 

és a dohány. 
De kár! 

Nemsokára nyugdíjas 
lehetett volna, 

de nem volt türelme 
kivárni már. 

Az alkohol vitte el 
és a dohány. 

De kár! 
Az ajtón sűrű füst 

csapott ki, 
a szomszéd vette 

észre — 
mire a tűzoltók jöttek, 

izzott ágy és asztal, 
az ágyon összeégett 

holttest, 
mögötte falvédő zsarátnok, 

mint díszlet parázslott. 
Komor, halálos dísz lett! 

 
Az alkohol vitte el 

és a dohány. 
De kár! 

 
Halálos páros. 

 
2014.05.10. 
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Anya és lánya 

 
Légy büszke 

arra, ami vagy! 
Minden nehézség 

ellenére ember 
lettél végre. 

 
Felnőtt nő, ki 

tudja, mit akar, 
kinek életébe be 
senki nem kavar. 

 
Nyugodtan húzd 

ki magad! 
A fejed emeld fel! 

Láss messzebbre, ha 
kell! 

 
Jól szemügyre 
venni valakit, 

kit lehet 
szeretni — 

bátran hajolj 
hozzá közel. 

 
Anyának lenni 
nagyon nehéz, 
nincs mérleg, 

amivel szeretetet 
mérnek. 

 
Mégis hiszem, 

hogy megérzed: 
kemény szavakkal 

korholtalak, 
de szeretet-kohóban 

olvasztottalak. 
 

Lehet, a gyémántnak 
is fáj a csiszolás, 
de ha elkészül, 

oly csodás. 
Briliáns! 
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Nem lehet összevetni 

egy kaviccsal, 
mit arrébb rugdosnak, 

mert belőle 
sok van. 

 
Nekem Te vagy, 
neked meg én! 

Belőlünk nincs több 
a Föld-kerekén! 

 
2014.05.13 

 
 

A hely szelleme... 
 

A hely szelleme 
kísért... 

Itt valamikor 
száz éve tán 

egy színésznő 
lakott 

egy pici hónapos 
szobát. 

Nagyon szegény 
és magányos 

lehetett, 
egy kis kokott 

szíve is megesett. 
Adott neki egy 
kopott cipőt, 
ami majd jó 
lesz próbára 

délelőtt. 
Szemben egy 
cipész lakott 
fütyülve épp 

azt a dallamot, 
mit jártában, 

keltében a 
színésznő 

dúdolni szokott... 
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A cipő sarka a 
sarkon elkopott, 
ahol kuncsaftra 

várt a kis kokott... 
A cipész fütyült, 

ragasztott, szegelt, 
a cipő sarka 
helyre lett. 
Mikor jött a 

színésznő érte, 
pénz helyett 

színházjegyet 
adott cserébe. 

 
Így történhetett, 

hogy susztergyerek 
egy leendő dívába esett! 

Ennyi! 
Se több, se kevesebb. 

 
2014.05.13. 

 
 

Ételek-értetek 
 

Előttem egy magos 
kenyér, 

fogyókúrával 
majdnem felér. 

Joghurtom energiaszegény. 
Sajtból csak soványat 

eszem, 
Zöldségen és gyümölcsön 

jár az eszem. 
Ha csemegét akarok, 

sütni se kell, 
minden kész 

ha nyersen eszem. 
Spórolok időt és 

energiát. 
 

2014.05.14. 
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A hóhért akasztják... 

 
Hoztál egy rendeletet, 

kacatokat nem 
gyűjthetek! 

Most rajtad a sor, 
kukába kerül 

minden ócska lom! 
 

Emlékszem egy spirál- 
füzetre. 

Korai verseimet őriztem 
sokáig benne 

és mivel nem hófehér 
papírra írtam — 

megsárgult lapjai 
miatt szégyenkeznem 

kellett! 
Pedig nem vágtak ki 

miatta fát 
és a verseim is bírták 
volna az idők sarát! 

 
Talán irigyled, hogy 
nekem kezes a szó, 

hazatalál 
vakon, mint a ló, 

kinek gazdája 
részegen szundít a 

bakon. 
 

Én már költő voltam 
fiatalon! 

 
2014.05.16 
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Haj-haj 

 
A szemembe lógó 

kócos fürtöket 
nem nekem találták ki! 

Hiába tetszik, 
hatalom jelképe, 

lehet, 
de lemondanék 

a hatalomról 
rövid hajért 

neked. 
Szegény vagyok 

és szolgálatra kész! 
A hosszú haj nekem 

nehéz. 
Idegbaj kerülget 

és nem megalománia. 
Tüsi vagyok, lelkemből 

nyámnyila! 
Vágd le centisre, 

mint bűnös asszonyét, 
kit főtéren kikötnek, 
mert csalta hitvesét! 

 
Kövezzetek meg! 

Rövid leszek! 
A hajam legalábbis. 

Eretnek élvezet! 
 

2014.05.22. 
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Hajnali vívódás 

 
Bevettem egy nyugtatót. 

Nyugtát ad a tó? 
Ha adóalany, az 

kinek jó? 
Mennyi adót fizet a tó? 

 
Évente könyvelik, 
nyűglődnek vele, 

fizetnek könyvelőt, 
kinek a hócipője tele. 

 
Hány gramm 
az agyveleje? 

 
Ha jön egy hajó, 
fodrozódik a víz 
a nyugalom oda! 
A hajó hova visz? 

 
Jó lenne mindezt 

tudni – 
de fontosabb lenne 

egy jót aludni! 
 

2014.05.27. 
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Ovi 

 
Nagy a zsivaj, 
nagy a lárma, 
gyerekek az 
óvodában. 

 
Csukva ajtó, 

csukva ablak, 
lent üvölt egy 
apró farkas! 

 
Kínja nagy, 
mert éhes is, 
anyja pedig 
sehol sincs! 

 
Lég se mozdul, 

légy se zümmög, 
ömlik rólunk 

már a víz. 
 

Nem szán meg 
az óvó néni, 

a szomszéd se — 
kinél lekozmált 

a tejbegríz! 
 

2014.05.29. 
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Víkend 

 
Milyen a hétvége? 

Víg kend? 
A hajára mit kent? 

Balzsamot? 
A háj már elfogyott? 

Fogyózik a 
koca is? 

A kis hamis! 
minden hájjal 

megkent 
a kan is! 

 
Mit disznólkodok 

magam is, 
mikor van malac is! 

 
2014.06.07. 



65 

 
Élni kell 

 
Tabletta, kapszula 

és porok, 
az ember gyomra 

ki tudja mitől 
háborog. 

A zseblázad felszökik 
és csúcsra jár! 

Májad és veséd is 
kikezdi már! 

Reklámot ne szedj be, 
jusson az eszedbe, 

mind hamis! 
Koplalj és tégy 

az életért 
magad is! 

 
Disznóság, mit 

ettél eddig, 
felejtsd csak el! 

Mozogj, mert élni 
kell! 

 
2014.06.09. 
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Zsengék (1964-1968) 

Lovagdal 
 

Most elmegyünk – talán örökre 
Királynőm! Fény és pompa vár! 

Birodalmam, mely hatalmas, 
túl az Óperencián! 

 
Lábad nyomába lép a szellő, 

S kísérlek – én a hű lovag. 
Még fala sincsen palotánkban 
nem is lesz nálunk boldogabb! 

 
Mosolygó arcod fény övezze, 
pacsirta zengje szép dalát... 

Királynőm leszel, Te kedves! 
És én leszek majd a király! 

 
A hatalom, a fény, a pompa, 
nagyon sok év gyümölcse ez! 

Ezernyi könyvből azt tanultam, 
hogy legyek trónra érdemes! 

 
A békét itt se adják ingyen! 

A politika tudomány! 
Akinek nincs ujjában csínja, 
az bizony nem lehet király! 

 
1964-1968
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Tört 

 
Osztani, szorozni 

tanultam én 
törttel, 

de az túlzás, 
hogy azóta mennyi tányér 

tört el! 
Nem hívok vendéget, 

míg nem pótolom 
újjal, 

legyen elég tányér 
és ne egyenek ujjal. 
Hiányos a készlet. 
A vendéglátástól 
a család idegileg 

kész lett! 
Csipke Rózsa-mese is 

ezt taglalja – mese nincs! 
 

2014.06.26. 
 
 
 

Szentjánosbogár 
 

Távolból, titkos fényjel 
morzéját lesi éjjel – 

sűrű bozótban... 
 

1964-1968 
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Szomj 

 
Örvénylik a levegő 
a remegő föld felett, 
sír a szomjúság és 

fényben úszó porszemeken 
nevet a csend. 

 
Ökörnyálakon nyújtózó 

nyugalom felett 
ezüst csillogással 

szeret a csend. 
 

1964-1968 
 
 
 

Zene 
 

Faltól falig vonaglik 
a zene lomha teste, 
a téglák likacsain át 
kilép a hűvös estbe. 
Önmagába fordul, 

meg újra vissza, 
s a csendet szürcsölőn 

felissza... 
 

1964-1968 
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Zápor 

 
Ezüst permetként 
hull alá a csepp 
porzik a fénylő 
háztetők felett... 

Tündér világa rossz 
borús napoknak, 

a cseppek könnyedén 
a földre hullnak... 

 
1964-1968 

 
 
 

Augusztus 
 

Lóg az eső lába, 
le akar lépni 

a földre, 
de itt még táncol 

a nyár 
fényben tündökölve... 

 
Kés nyomán sikolt 

a dinnye, 
bő vére csorog, 

dús lakomát ígérve 
piroslik, 

nevetik hűvös hajnalok... 
 

1964-1968 
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Trilla 

 
Virágos ág lennék 

a fákon, 
kit sóhajtásnyi 

szél kísér, 
karol a napsugár, 

ha fázom, 
s a lombok zöldje 

mind enyém. 
Bogárka szállna 

szirmaimra, 
kit mézek drága 

nedve vár. 
A barna földből 

édes illat – 
a fészekből most 

trilla száll... 
 

1964-1968 
 
 
 

Most 
 

Emléket állítok 
a pillanatnak, mint orvvadász 

csapdát a vadnak... 
Felszikrázik a 

jelen 
vakufényként, 
hogy múlttá 

legyen... 
 

2014.07.10. 
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Holle anyó nyomán 

(Első változat) 
 

Az Édes Lány szolgálni kész, 
de csak a fizetség kéne, 

a munka nehéz. 
Tessék-lássék végzi el, 
Ám a fizetség is ilyen. 

 
Az Árva Kislánynak 

mindenre van gondja, 
nehezen, de sorban 

meg is oldja. 
 

A fizetség is ilyen. 
A jó munka aranyat ér, 

hanyagot kígyó-béka kísér. 
 

Jutalom – büntetés 
nem ez a lényeg! 

Az a kérdés, szégyen ér, 
vagy nő önbecsülésed! 

 
2013.08.22. 

 
 

Holle anyó 
(Második változat) 

 
Dolgos vagy, 
vagy csak a 
pénz utáni 

vágy hozott, 
az átkozott?! 

Mondd, mi hajt? 
A frászt is rám 

hozod! 
 

Holle néni! 
Az alvilág nagy, 
hogy ne tévedjek 

benne el, 
szolgálatot ajánlok 

fel neked. Szegény Árva. 
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A dunnát is ügyeld, 

rázogasd, 
míg a földön 

tart a tél. 
Takarja hó az 

őszi vetést. 
Ne legyen kevés 

a kenyér. 
 

Sikerült! Sikerült! 
Mint minden, 
amibe fogtam! 

Büszkeség tölt el, 
hogy soha nem 

nyafogtam. 
 

Ha jutalmam ennyi, 
így is megérte! 

Kedves kakasom köszönt, 
mikor kútkávához érek. 

 
Én az Édes Lány 

vagyok, 
hallottam sok 
az aranyod. 

Nehéz a munka, 
jól fizess meg! 
S ez az ócska 

dunna itt minek? 
Kihajítom, 
mint lehet! 

 
Letelt szolgálatod, 

menj békével. 
Jutalmad ne kérd, 

mert nincs. 
Tiéd a szégyen, 

az kísérjen! 
Kidobtad a 

drága dunnát? 
Az őszi vetés mind 

lefagy! 
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Nem sok eszed van, 

azt hiszem! 
Kenyered nem lesz 

annyi sem. 
 

2014.08.23. 
 
 
 

Széljegyzet 
(Néró költői versenyének meghívójára) 

 
Jaj, nekem, ha jobb vagyok, 

és akkor is, ha rosszabb! 
Kétszer születtem volna meg, 

ha sose lenne holnap! 
Nem kéne babérkoszorú, 
csak meghagyná életem, 
én szegény nyomorult, 
ezt nem remélhetem! 

Tehetségében eltökélt, 
kétsége sincs talán, 

hogy versenyt minek írt ki, 
mindannyiunknak talány. 

Tudjuk, migrén gyötri, 
kínjában hempereg, 

hogy gyógyír a fejünk? 
Szegény, beteg! 

 
2014.08.15. 
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Mocsok 
 

A galamb nem 
olajágat hozott, 

letisztelte 
ablakom alatt 

a folyosót. 
– most moshatom fel! 

– a mocsok! 
Az éjszakát 

máshol töltötte. 
Remélem jobb helyet 

talált 
és barátságosabb 

fogadtatást! 
 

2014.08.09. 
 
 

Zordon 
 

Most nincs kedvem. 
Zord vagyok, 

mint tengerész, ki 
régóta csak vizet lát 

és hajót. 
Ha jót akarsz, 

töményet adsz neki 
és hánytatod. 

Mert álom a föld, 
álom a jóság, 

ez a mocsok-tenger itt 
a valóság! 

A leghangosabb jajjal 
ebbe születünk. 

Vajon lesz-e 
egy szusszanásnyi 

szünetünk? 
 

2014.08.10. 
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Mikor  

(Lackfi János hasonló c. versének átköltése) 
 

A francba 
ezt a száradó 

esernyőt! 
Kinyitni még csak 

tudom, 
de becsukni 
nem lehet 

hamar. 
Bevágom a 

sarokba 
büntetésül, 

mert engem már 
felettébb zavar! 

Különben a 
kaktuszok közt 

jól érzem 
magam. 

Ők szúrták ki 
ezt a rohadt 

ernyőt, 
ki közéjük 
illeszkedni 
nem akar. 

Pedig utálják 
a vizet 

és ez a szakadt 
ernyő a pártjukra áll, 

de egy vérbeli kaktusz 
nem politizál! 

 
Megyek, 

ennyi hülyeséget 
én sem bírok el. 

Kapóra jön a 
hátsó lépcső 
lefelé menet. 

 
2014.8.11. 
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Mumus 
 

A gangon 
két tollseprű 

és egy partvis 
vigyázza a 

telefondobozt, 
mire egy tojógalamb 

rászokott. 
A partvist 

kínomba állítottam 
őrnek, 

mert a két tollseprű 
nem bizonyult elég 

erősnek. 
Nem tudta elriasztani 

a pimasz galambot, 
ki ellenünkre itt lakott. 

 
Partvis az újdonsült mumus, 

a galambnak mától kezdve kuss! 
 

2014.08.14. 
 

Merengés 
 

Tűnődök 
halkan 

dalban... 
 

2014.08.14. 
 
 



77 

Táltos 
 

Mit ér a vers, 
ha nincsen 

toll a kéznél. 
Ha nem káptalan 

a fej, 
amiből idéznél. 
Egy cetli sincs, 

amit kaparj, 
mint tyúk a 

kavicsot, ha van. 
 

Költő írj, 
mert az a dolgod, 

a többit könnyedén 
megoldod. 

Mint mesebeli pára, 
megtáltosodsz, 
ne hidd, hogy 

nem vagy 
elég okos. 

 
2014.08.25. 

 
Egy festmény és egy novella 

 
Ahogy vér fröccsent 

szerte-szét, 
pirossal festette az 
oroszlán sörényt. 

A piros sok árnyalata 
a pompás testet teljesen 

takarta. 
 

Farkát felcsapva elbődül 
éppen, 

ismerőst üdvözöl ketrecében. 
 

Az öreg hölgy gyengéden 
fölé hajol, 

dolgoztak ők együtt egy 
cirkuszban valahol. 
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A nőstény is felpattan, 
odasiet, 

kezeit nyaldosva a 
látogatást köszöni meg. 

 
Volt pár jó évük 

sikerük, ami mese, 
három nyugdíjas együtt... 

 
Emléknek, ami maradt, 
fűrészpor-illat, porond 

és a taps... 
 

Baleset volt, feledve már 
– hegek az arcon – 

Emlékezni csak a szépre 
muszáj. 

 
2014.09.13. 

 
 

 
Ködösítés 

 
Fellegekre épített 

tornyodon, 
nem lát át a 
lornyonom. 

 
Légvárakat nézegetek, 

ha lesz pénzem, 
veszek hetet, 

tájfun-biztos épületet. 
 

Olcsó lesz a felújítás, 
nem kell malter, 
nem kell az ács, 

bérbeadó minden lakás. 
 

Megvehető, kiadható, 
lehet akár könyvkiadó, 

lehet akár lokál is, 
ha a szomszéd lojális. 

 
2014.09.18. 
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Óbuda 

 
A szülőház helyén 

/az ecetfa áll/ 
sportpálya lett a 

girbe-gurba udvar. 
 

Álmaimban eszem 
gyakran arra jár, 

arra ébredtem ma is, 
hogy ott aludtam. 

 
Légkalapács hangját 
hallottam délelőtt, 
a műszak kezdetét 

sziréna jelezte. 
 

A hajógyár akkor még 
működött. 

Sok ember kenyerét 
ott kereste. 

 
Emlékké vált az 
eltelt ötven év, 
a csitri lányok 

nagymamákká lettek. 
 

Egymásra se ismerünk, 
egy szál virág is 

búcsút int nekünk. 
 

2014.09.21. 
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Kékes 

 
Cikláment virít 
az őszi kikerics. 

Mindig azt hittem, 
hogy sárga. 

A réten dúsan 
terítve vele 

gyepszőnyeg-minta 
lett minden virága. 

 
Felkapaszkodván2 

a meredeken, 
az eső monoton 

koppan 
kobakokon és leveleken. 
Unicum reklám vagyok, 

mire megérkezem. 
Dzsekimet levetem, 

nyakamba ömlik a víz, 
mit kapucnim gyűjtött, 

mert nem bírtam fejemen. 
 

2014.10.06. 

                                                           
2 Régies kifejezés 
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Kitöröltem 

 
Kitöröltem a telefonból 

minden nevet, 
egy gombnyomásra 

felhívni senkit 
nem lehet. 

Be kell pötyögni, 
ami nehézkes, 

időigényes dolog, 
így aztán telefonon 

már senkit nem 
háborgatok. 

Unokámat felhívnám 
szívesen, 

de még tervben sincs 
kaland, kihívás, 
jövőben rejtőző, 

szeretni való 
drága kincs. 

 
Minek piszkáljam 
benned a dühöt, 

ha egyszer, mint a 
forró kását, 

a beszélgetést velem 
kerülöd! 

 
2014.10.15. 
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Lelépés 

 
A vidám kornak vége. 

Nincs halandzsa. 
Bekapta a horgot 

minden kis halacska. 
 

Ha egy bohócnak 
kisírva 

mind a két szeme, 
nem számíthatsz 

irgalomra már Te se! 
 

2014.10.24. 
 
 
 

Gombóc 
 

Kíváncsi volnék, 
hogy tudom 

rímbe szedni, 
hány gombócot 
tudok megenni. 

 
Az első kicsit 

csupasz jószág, 
olyan, akár a 

valóság. 
 

A második 
idétlen, szögletes, 

azt mondja, kapj be, 
ne nézegess! 

A harmadik dundi 
és jópofa, 

tetején cukor 
az olvadó csoda. 

 
A negyediken 
lekvár díszlik, 
nem teljesen 

öncélú dísz itt. 
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Az ötödiken 
sok a morzsa, 
ez nem éppen 

fogyókúra! 
 

Folytatnám a sort, 
ha lenne hely, 

gyomrom úgy tele, 
hogy ez már röhej! 

 
2014.10.26. 

 
 
 

A „Gombóc” vesszőfutása 
 

Anya: Ha tele a gyomrod, 
mondd, nem kérek 

többet! 
Told el a tányért, 
ha mégis tömnek! 

 
Lány: Apa pedig nagyanyával 

felváltva etet, 
oly sokszor mondják, 

hogy anya nem ért 
semmihez, hogy 
elhiszem én is és 
felnőttkoromban 
jó kövér leszek! 

 
Nagyi: A sok zöldség kikotor, 

aki nem hizlalja gyerekét, 
az botor. 

Jön egy betegség, 
a szél is elfúj, 

ha nincs tele a beled, 
zsebedbe fél téglát 

teszek! 
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Anya: A kövérség szövődménye 

magas vérnyomás és 
cukorbetegség, 

az ízületeket is terheli, 
ha ez nem elég neki, 

a társai még csúfolni is 
fogják! 

A pszichológust pedig 
apja fizetheti! 
Hát kell neki? 

 
Apa: A vitát lezárom! 
Én tudom anyámmal, 

mi kell! 
Ne pof. dumáljon 
védőnő nekem! 

Se feleség! 
 

Anya: Felség váljon el! 
 

Lány: Késő a zöldség, 
késő a bánat, 

mindent próbáltam, 
futással se tudom 

ledolgozni a hájam! 
 

2014.10.28. 
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Imádság 

 
Köszönöm, Istenem, 

hogy adtál erőt, 
letérdelni a 
színed előtt. 

Megbánni bűnt, 
kijavítani hibát, 
megbocsátani 

annak is, aki bánt. 
Magamat elviselni, 
tovább vonszolni 

fáradt testem. 
 

A szépet és a jót, 
mindig csak kerestem. 

Nem tudtam, hogy Isten 
bennem is lakik! 

Köszönöm, Istenem, 
hogy megvilágítottad 

elmém, 
köszönöm, Istenem, 
hogy feltétel nélkül 

szerettél! 
 

2013.12.15. 
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Profán ima 

 
Az se baj, ha kicsit 

fura az illető, 
a népszerűség 
döntő tényező! 

Celeb akarok lenni, 
ez a fő! 

A népszerűség egyik 
fele átok, 

egy nagy mélységből 
hozzátok kiáltok. 

Ha nem vagyok híres, 
nincs minőségi élet. 

A hűtőházban hideg van, 
a tepsiben félek. 

Hozzatok nagyítót 
és nézzetek rám, 

valamihez én is konyítok, 
ha muszáj. 

Sokat nem értek 
ugyan velem, 

de ha versről van szó, 
Isten rám figyel. 

 
2014.11.02. 
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Hagyaték 
 

Megkérdeztem a szabót, 
hogy fizessem a zakót. 

Egyet hoztam anyagában, 
másikat meg javításra. 

A válasza egyszerű, 
annak, aki épeszű. 

A javítást rögvest kell fizetni, 
nehogy meggondold magad, 

s nyakamon hagyd rongyodat. 
Az új anyag nagyon drága, 

időd is megy a próbára. 
Ha már ennyit belefeccölsz, 
tót-ziher, hogy ez nem blöff! 
Most már biztos érte jössz! 

2014.11.02. 
 
 
 

Másképp 
 

Hatvanhat éve hordott 
rongyomat, 

nem hagynám itt semmi 
szín alatt. 

Használt ugyan, de nincs 
másik, 

hordom, amíg el nem 
vásik. 

Szívemhez nőtt jó darab, 
anyámtól, mi megmaradt. 

 
2014.11.03. 

 
 
 

Béka 
 

A lépcső alatt 
egy béka lakott, 

léc takarja a 
békalakot. 
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Őkelme csak 
lapjával fér el, 
hideg szúnyog 
lesz az ebédje. 

 
Társa addig 
nem lehet, 

míg tágasabb 
otthont nem 

teremt. 
 

A telet itt még 
kihúzhatja, 
lakáscserét 

fontolgatva. 
 

Tavasszal már 
dönteni kell, 
a béka nász 
már nagyon 

közel. 
 

Egér cincog 
majd, mint násznagy, 

titeket is 
meghívnálak! 

 
2014.11.03. 

 
 

Eső után 
 

Az eső elállt 
és próba-képp, 

nyakamba fröccsent 
egy tócsa épp! 

 
A busz tovább ment, 

nem is lassított, 
senki nem nézett, 
rám se sandított. 

 



89 

Nem lettem sáros, 
csupán vizes, 

kimostam mindent, 
nem érdekes. 

 
2014.05.25. 

 
 
 

Nem baj 
 

Nem baj, ha addig 
élek csak, amíg lehet 
és nem lesz a létezés 

erőltetett menet. 
A gondot ím megoldom, 

semmi játszma... 
A halál így lesz 

általam leigázva. 
 

2014.11.13. 
 
 
 

Magyar nyelv napján 
 

Ó, magyar! 
Kinek nyelvében 
öklel száz agyar 

és agyal! 
Sok millió angyal 

szárnyal itt 
és bontogatja némán 

szárnyait. 
Kissé fanyar 

e hirtelen kanyar, 
de magyar. 

 
2014.11.13. 
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Charlie 

 
Java-korában észrevette, 

hogy gazdája 
fotelben ül szívesen... 
gondolta, kipróbálja 

ő is egyszer, 
hát felpattant rá 

sietve... 
a farka sehová se 

illett... 
Fészkelődött ide-oda, 

csóválta fejét az ebadta, 
míg végül 

mégiscsak feladta. 
 

– Mit esznek ezen az 
emberek? 

Nem értem! Én inkább 
a helyemre megyek, 

nehogy a gazdám 
kitúrjon onnan, 

ha neki is az jutna eszébe, 
hogy velem szívesen 

cserélne. 
 

2013.03.15. 
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Fon–etika /show–só/ 

 
Van ezerhatszáz 

olvasóm. 
Cukrot nem kérnek, 

jó a sóm. 
Só-nő leszek, 

és lesz egy só-menem, 
ha jól megy minden 

a són nekem. 
Nem kérkedem, 
csak kérdezem, 

van-e nálam 
sósabb nő netán 

a neten? 
Édesem! 

 
2014.11.14. 

 
 
 

Egy korty klasszikus 
 

Várjuk a festőt, 
nincs mit tenni, 

fekszem az ágyban, 
tétlen, bezárva. 

Dobozból élünk, 
amíg nincs készen, 

rettegünk attól, hogy 
itt hagy egészen. 

Igyunk egy kortyot, 
kis zsibbadás 

jót tesz, 
spiccesen könnyebb 

ejteni könnyet, 
kimondani 
azt, ami fáj. 

 
2014.11.18. 
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Napokban robbant 

 
Napokban robbant 

agyamban a bomba, 
mikor ájerekót rakattam 

ablakomba. 
Ájer, az levegő, az ekó 
lehet, nagyon menő, 

talán légrés, vagy 
levegőztető a magyar 

megfelelő. 
 

Kár, hogy anyanyelvből 
nem kell nyelvvizsgát 

tenni. 
 

Mi lenne, ha Londonban 
magyarul kéne a szak- 

munkás vizsgán felelni!? 
 

2014.11.19. 
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Rigmusok 

 
A sör kevés, 
a habja sok 

és sárga 
minden villamos. 

 
Nagy szerencse, 
hogy még élünk, 

jó esetben 
van reményünk. 

 
Jó kívánság, 
Isten adja! 
Ember azt 

el ne szalassza! 
 

Tele kosár, 
tele kamra, 

egy picit 
adok magamra. 

 
Vendégekkel 
koccintani, 
egy kicsit 

derűre kapni. 
 

Vidám csevej, 
de jó lenne, 

ha ez mindig 
igaz lenne. 

 
A téma egy 
kissé sántít, 

arrébb teszem 
a kis sámlit. 

 
Én már csak itt 

ülök és 
ettől is 

megszédülök. 
 

2014.11.23. 
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Katalin napi fantázia 
 

Visszaálmodom 
azt a régi házat, 

ahol a srácok 
pincében csónakáztak. 

 
Teknőben ültek ők, 

seprű volt lapát, 
hangos kacajuktól 
zengett lent a ház. 

 
Kutyájuk, Szuszi, 
kamrában lakott, 

vágtak neki az ajtón 
kutya-bejáratot. 

 
Ismertük egymást, 

titkunk nem lehetett, 
ha kellett, szomszéd 
vigyázta a gyereket. 

 
Tárt ajtók mögül 

varrógép zakatolt, 
nem tettek a nők 
szájukra lakatot. 

 
Udvaron virágok, 

színes bujaság, 
olaszos idillben 
száradó ruhák. 

 
Egy virágot letépek, 

Isten éltessen, 
névnapodon, anya! 

 
Megkönnyezlek 

téged. 
 

2014.11.25. 
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Advent 

 
Hogy ne üljön 

agyamra szürke köd, 
ezért szorgosan 
dolgoztam, mint 

a hangya, 
verset írtam 

egész délelőtt, 
csak azt kívántam, 

hogy hagyj 
magamra. 

 
Jelenléted nem 

ösztönző 
sőt, mi több, 
befagyaszt, 

mint Déli-sarkon 
a jégtáblák 

vagy szíved kérge, 
ugyanaz. 

 
Persze félreértjük 

egymást, 
ha nem is akarjuk 

érteni. 
Milyen jó lenne 

egy röpke mosolyt 
ajándékul kapni 

és elhinteni. 
 

Senkinek nincs 
nagyobb szüksége 

megváltóra, 
mint nekem, 

hogy mi mindig 
hadakozunk, 

nemcsak az én 
szégyenem. 

 
2014.11.30. 

 
 
 



96 

Időmilliomos 
 

Ha neked annyi időd sincs, 
hogy felvedd a telefont, 

mit akarok tőled én, 
akit a pók is telefont. 

 
2014.12.04. 

 
 

Veszteglés 
 

Itt ülök 
árván, 

szájamat 
tátván, 
kábán. 

Előttem 
sült csülök, 

erre is 
fütyülök, 

egy kis széken 
csücsülök. 

 
2014.12.05. 

 
 

A bizalom dinamikája 
 

Amikor a falat 
a számban van, 
megállapítom, 
hogy finom, 

amikor lenyeltem 
egy kortyot, 

iszom. 
Nem gondolok 
az ételre, csak 

akkor, ha eszem, 
ha egész nap 

ez foglalkoztatna, 
már elment az 

eszem. 
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Ha orvosnál vagyok, 

az a bizalom jele, 
de ha gyógyszert 

írt fel, már 
patikában van a 

helyem. 
Ha a patikus 

gyógyszert ad, 
bízom benne is, 

hogy nem 
patkány-mérget ad 

a kis hamis! 
Ha kimentem a 

patikából, 
elfelejtem őt 

és beveszem a 
gyógyszert otthon 

mindenekelőtt. 
Ha bevettem a 

gyógyszert, 
már máson 

jár az agyam, 
talán a hatását 

értékelem, ha van. 
Magamban is 
bíznom kell, 

különben nem 
lennék már itt 

és mi a fenének 
írnám verseim. 

Verseimben is bízom, 
hogy tetszik neked, 
nem hiába olvasod 

oly hűségesen. 
 

A pillanatot megélni 
művészettel felér, 

amikor hülye vagy, 
a múlton rágódsz, 

ezt magamnak 
mondom én. 

 
2014.12.13. 
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Kis dal 

 
Ha kis lakásod 
nem cseréled 

nagyra, 
vigyázz, hogy én 

ne menjek 
agyadra. 

 
A kamra polca 

most üresen 
ásít, 

hozok neked 
megrakott 
stelázsit. 

 
De álmodat is 

kitalálom 
nyomban, 

meglepetést 
csinálok 
titokban. 

 
Karácsonyra 
sütök, főzök 

neked. 
Zserbót is kapsz, 

diósat, 
ha lehet. 

 
Ha nem kell a ponty, 

halászlé is uncsi, 
azt edd, amit 

nem fogsz majd 
megunni. 

 
2014.12.14. 
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Tatjána levele Anyeginnek 

(stílusgyakorlat) 
 

Bocsásson meg, hogy megzavartam, 
hiszen már nem vagyok gyerek, 

koromra való tekintettel, 
ne mondja, hogy összevissza fecsegek. 

Éppen koromra tekintettel 
remélem bocsánatát, 

mivel szemellenzős módon, 
csak a részt látom át. 

Az egész rejtve előttem, 
míg mi másoknak nem titok. 
Nem tudom, miért haragszik, 

pedig én nem is tódítok. 
Néha segíteni vélek, 

pedig pont hátráltatok, 
s kitalálni, hogy szándékom jó volt, 

nagyon-nagyon nehéz dolog. 
 

2014.12.19. 
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Dalocska 

 
Tartozom egy 
vallomással. 

A szívem ócska 
ketyere, 

ha nem vigyáz 
a dobbanásra, 
az ember csak 

egyszer hal bele. 
Illúzió, az infúzió, 

a sok szörnyű 
stressz minek! 
Ha valaki egy 
jó szót kimond 

egyedül, 
ez éri meg! 

A többi nem ér 
fabatkát se! 

Nem kell gyógyszer, 
Nem kell szirup! 
Nekem csak egy 

jó szó kéne. 
Legyen köztünk 

mindig béke, 
legyen mindig 

szeretet! 
A többi nem ér 

fabatkát se! 
Egyedül 

ez éri meg. 
 

2014.12.22. 
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Műtétre várok 

 
Műtétre várok, 

minden perc drága 
kincs. 

Az elveszett időt 
kutatni – erőm már 

semmi sincs. 
Hisztériának látszik 
a sok ellentmondó 

panasz, 
senki nem érti 

– én sem, 
miért ilyen ravasz. 

 
Az idő miért topog? 
Mondjátok végre ki! 

 
Áll és gyökeret 

vert a lába, 
lekésett vonat...... 
minden hiába....... 

 
2014.12.27. 
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Karácsony hava 

 
Jé! Hó esett! 
A házakon 
fehér lepel, 
a hó, mint 

tisztaság, lep el. 
Az égbolt fehéren 

ragyog, 
a hajnali 

derengésben 
nincsenek 
csillagok. 

Az ember szíve 
melegséggel 

telik. 
Az ablakon bámulva 

kitartok reggelig. 
 

2015.12.28. 
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Szilveszter 

 
Ez az év is 

elmúlt. 
Fátylat rá 

hamar! 
A bút 

felejtsd el, 
kérlek, 

akkor is, 
ha mar. 

 
2015.01.01. 

 
 
 

Félelem 
 

Fél elemmel is 
egész jól működök, 

míg hatalmába 
nem kerít a 

félelem, 
– akkor már 

nem elég fél elem. 
 

2015.01.25. 
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Száz éves fénykép 

 
Apám néz a képről 

komoran, 
mint aki tudja, hogy 
még nyolcvannyolc 

kemény éve van. 
 

Testvére ül, mint a 
cövek, 

megilletődött mind 
a két gyerek. 

 
A mester se mondta, 

csirió, 
repül a kismadár, 

de jó! 
 

Talán épp gyászolt, 
temetett, 

vagy rossz hírt hozott 
a póstás. – Lehet. 

 
Száz év után 
e kép a falon. 

 
Hiányzik a képről 

nagymamám, 
de én odaképzelem őt 

mindig, fiatalon. 
 

2015.02.04. 
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Műtét (szófejtés) 
 

Csak mű-tét van? 
Valódi tétje nincs 

a létnek? 
Vajon rám néz-e 

valaki, 
mikor szűkölő 
vadállatként 
menekülök, 

félek? 
Hihetetlen, még 
mindig remélek. 

 
2015.02.08. 

 
 
 

Fájdalom 
 

Mit vétettem? 
Nem értem. 
Szerettelek. 
Nem érdem. 

 
Letaglóz a 
fájdalom, 

értetek szól 
a dalom. 

 
Nem kellettem 

nektek se, 
Nem hallgattok 

meg sosem. 
Tébolyodok, 
ténferegek3, 
keresem a 

jó helyemet. 
 

Nincs helyem 
a nap alatt, 
ki mellőlem 
el is maradt. 

                                                           
3 Szándékos szótorzítás 
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Nincs világ és 

nincs melegség. 
Nincs anya és 

nincs gyerekség. 
 

Van csupasz föld, 
száraz kóró, 
karó, bitó, 

béklyó, golyó. 
 

Van fájdalom, 
könny és vér, 

eltékozolt 
életért. 

 
2015.02.08. 

 
 

Kesergő 
 

Egy jó szó 
nem sok, 
annyira 
se telik. 

 
Részvétlen 

néznek 
reggeltől 
estelig. 

 
Hiába 

igyekszem, 
kedvökbe 
nem járok. 

 
Akármennyit 

adok, 
még többet 

sajnálok. 
 

2015.02.12. 
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Téli este 

 
A téli délutánból 

egyhamar 
este lett. 

A Hold korongja 
ezüstpásztát himbál 
a kémények felett. 

 
2015.02.13. 

 
 
 

Tanács 
 

Jó lenne már 
túl lenni a 
rosszon, 

felülről nézni 
minden galibát. 

 
Tanácsot adni 

fűnek és fának, 
hogy ne kövessen 

el ő több 
hibát! 

 
Emlékezni 

nagyon, nagyon 
könnyű, 

okosnak lenni 
hálás kis szerep! 

 
Azt hiszem, hogy 

jó tanácsot 
osztok, 

közben én is 
eltéveszthetem. 

 
A tanács sajnos 

megfogadhatatlan, 
a bölcsesség pedig 

csak ámítás. 
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Legjobb, hogyha 

a szívedre 
hallgatsz, 

tedd azt, amit 
Te is jónak látsz! 

 
2015.02.18. 

 
 

Ítélet 
 

Ha dalom 
ócska lom, 

mert úgy ítéled, 
számomra 

ez az „Utolsó 
Ítélet”. 
Mielőtt 

kihajítanád, 
a nád 

is meghajlik 
előtted és kéri, 

ne szanáld! 
 

2015.02.20. 
 
 
 

Csendélet 
 

A narancs 
diszkréten 

rohad a tálban 
és reménykedik, 

hogy hátha 
észreveszem. 

Nahát! 
Ma rossz a szemem! 

 
2015.02.20. 
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Vers 

 
Elképzelem a hangokat, 

a ritmust, 
verset kanyarítok 
belőle itt, most. 
Míg a csészében 
gőzölög a kávé, 

alig győzöm a végét 
kivárni. 

Az első szakasz 
magától jön mindig, 

a másodikkal 
kicsit bíbelődni 

illik. 
Az utolsónál kell a 

csattanó, 
legyen frappáns, 

így való. 
 

Mire kiürült a csésze, 
elkészült a vers. 

A cím legyen rövid 
és érdekes! 

 
2015.02.24. 
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Hordó 

 
Egy rokonom, 
aki borász volt, 
óriás hordóban 
akarta tárolni 

bort. 
Csináltatott is egy 

akkorát, 
hogy nem fért a kitárt 

kapun át. 
Szétszedni a hordót 

sajnálta, 
miatta ő úgyis 
a kaput okolta. 

Azt bontotta le... 
 

Szomszédok, rokonok, 
készséges népség, 
a hordót görgetve 
udvarba kísérték. 

Ott ittak áldomást. 
 

Ha a hordót nem is, 
a bort gurították 

tovább........ 
 

2015.03.02. 
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Összegzés 

 
A legklasszabb ász 

a borász, 
családunk krémje, 

legenda zeng 
hőstetteiről, 

van, ki dicsérje. 
Koccintani vele 

senki se rest, 
csak a saját 
borát töltse 
egyenest! 

 
2015.03.04. 

 
 

Öregség 
(Villon–Faludy stílus utánzat) 

 
Egyszer csak 

löttyedt lesz a mellem, 
kiszikkadok, 
mint növény 
aszály idején, 

a pasikra más néz 
igéző szemekkel, 

nem én. 
 

A nyakamon 
ráncos lesz a bőröm, 

viasz színt 
kever az idő-ecset, 
hajamon a barna 

fakóra vált, 
míg én riadtan 
várom a halált. 
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Egy pohár vízért 

fogok könyörögni, 
és süket fülekre 
talál a fohász, 

idegenek imádkoznak 
fölöttem 

és mezítláb settenkedik 
a gyász. 

 
Gyermekeim gyorsan 

elfelednek, 
ha minden jól megy, 

sírom se lesz, 
emlékemet nem őrzi 

senki, 
és nekem szobrot se 

emel. 
 

2015.03.07 
 
 
 

Vörös Rébék 
(Arany János után szabadon) 

 
Milyen ingerült vagy 

kedves! 
– Most francba kívánsz, 

érzem én! 
Nem én vagyok az a 

hölgyemény, 
ki lábad előtt 
heverni kész, 

pillája meghatottan 
repdes 

és könnytől ázik 
arca, 

míg íródik ez a 
költemény! 

– Hess! – Hess!! 
 

2015.03.10. 
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Probléma? 

 
A kígyónak sose tudom 

megszámolni a lábát, 
üldözési mániája van, 

mert valaki ráállt. 
 

Ha maga alá húzta, 
mert pikkel rám nagyon, 
duzzogjon csak tovább, 

én majd ráhagyom. 
 

2015.03.13. 
 
 
 

Ez a dal lesz a végső 
 

Kegyvesztett lettem, 
rém kellemetlen! 

Selyemzsinór tálcán, 
még a légy is... rám szállt... 

 
2015.03.14. 

 
 
 

Két aforizma 
 

A humor univerzális gyógyszer. 
Be se kell venni! 

 
A humor egyenes út a felemelkedéshez. 

 
2015.03.17. 
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Vég 

 
Egyszer csak nincs tovább, 

mert itt a vég! 
Te úgy teszel, mintha nem 

értenéd. 
Csak játszol tovább, mert 

felfogtad rég, 
nem neked kavar az 

időkerék. 
 

2015.03.19. 
 
 
 

Hidegháború 
 

Ülünk az asztalfőn 
egymással szemben, 

szó nem esik köztünk 
egy sem. 

Kezünkben zörög 
villa, kés, 

nyelvünk hegyén 
a szó pedig 

kimondásra kész. 
Nem törjük meg 

a csendet, 
az asztalnál 
rend lesz. 

Némán falunk. 
Eddig már borsóval 

telehánytuk a 
falunk. 

Csak nehogy szájára 
vegyen a 
falunk! 

 
2015.04.12. 
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Balog-ballada 

 
Balogné rosszul 
adta el a lányát, 

nem foglalkozott vele, 
a rúd rájárt. 

 
Most issza a levét 

a sok poronty, 
hogy Balog Julcsa 

melléfogott! 
 

A legénytől erősen 
tiltotta, 

mit nem lehet nyíltan, 
tette azt titokban. 

 
Az egészet megette a 

fene, 
ő lett Jancsi 

legeslegszebb fele. 
 

Jancsinak a pohár 
formája is tetszik, 

a feneke meg végképp 
elvette az eszit. 

 
Ha csak Julcsa volna, 

megjárná az egyik, 
de a poharat, azt 

üríteni illik. 
 

Kigúvadt szemekkel 
nézi az alját, 

hanem az a rúd 
Jancsira is rájárt. 

 
Megunta a neje, 

hogy neki így tetszik, 
két pohara is van, 

ha mereszti a szemit. 
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Összepakolt szépen, 

itt hagyta örökre, 
pohárral, pulyával, 
lakjék temetőben. 

 
2015.04.24. 

 
 
 

Szembenézés 
 

A visszereim 
kitartóan fájnak, 

a járástávolságom 
egyre rövidül, 
hiába szedek 
tablettákat, 

az ember a végén 
úgyis elhülyül. 

 
Szembe kell 
tudni nézni 

jövővel, múlttal, 
és el kell viselni 

a jelent, 
s a régi szerelmet, 

ki mára 
már semmit 
nem jelent. 

 
Eddig még 
mindenki 

becsapott és megcsalt, 
a jóhiszeműségem 

lépre vitt, 
az erkölcs, 

mi szerint élek, 
azt mondják, 

avítt. 
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A talált bukszából 

semmi sem hiányzik, 
de nekem egy 

köszönöm, 
nagyon! 

Nem nézem, 
kié a tulajdon, 

s mi benne van, 
lehet, vagyon. 

 
2015.04.27. 

 
 

Tréfás látlelet 
 

Apjuk helyett is 
anyjuk volt a 
gyerekeknek, 

ebbe szegények 
belebetegedtek. 

 
2015.04.29. 

 
 

Zserbó 
 

Összefut 
számban a nyál, 

ha a zserbóra 
gondolok, 

barackíz, dió 
a tölteléke, 

benne csupa édes 
és jó dolog. 

Másnap a tészta 
porhanyós lesz, 
a ráolvasztott 
csoki szilárd, 

nem kell nagyon 
vigyázni, 
ha picire 

szeleteled, 
mert nem morzsázod 

tele a szobát. 
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Nekem az ünnep 
egy tál zserbótól 

otthonos, 
karácsony, húsvét 

legyen, 
nekem zserbó 

a slágerem! 
A Gerbeaud-ban is 
zserbót rendelek, 

kiváló cukrászoknak 
álmodok 

Gerbeaud rendjelet! 
 

2015.05.04. 
 
 
 

Kutya 
(Nyína) 

 
Csak egy kutya. 
Nem tudja, hogy 

tőle félni kell. 
Nem tudja, hogy 
a puszta léte is 

siker. 
Megúszta a méteres 

láncot. 
Eszik, alszik, 
sétál, ha kell. 

Ahova süt a nap, 
ott fekszik mindig 

összegömbölyödve, 
s ha ember lenne, 

mindent megköszönne. 
Megsimogatom a 

fejét, 
tekintetében 

bizalom fénye ég. 
 

2015.05.07. 
 
 



119 

 
Nyaraló 

 
Eddig zárva volt 

a ház 
és mindent por 

lep el, 
nyissunk hát 

ablakot, 
s a porlepte üvegre 

írom fel neked, 
hogy várlak ott. 
Takarítás után 

már titok. 
 

2015.05.09. 
 
 
 

Eb 
(Nyína) 

 
Kerítéshez 

nyomva orrát, 
órák óta 

vár az eb. 
A szomszédban 
dínomdánom, 

terülj-asztal 
készület. 

 
Sűrű nyála 

csordulóban, 
szemét mereszti 

nagyon. 
Tárcsán sül 

valami zsíros, 
illat-árban 
szimatol. 

 
Az étvágya, 

mint a farkas, 
farkat csóvál 

szüntelen. 
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Ugyan hozzák 
már a sültet! 
Neki is majd 
egy nyelest. 

 
Kitartóan 

vár a posztján, 
míg meg nem 
szánja valaki. 
Hoz kóstolót 

hű kutyámnak, 
ki tányérját 
nyalja ki. 

 
Nem rohangál 

kerítésnél, 
nem érdekli 

többi eb. 
 

Többet ér a 
barátságnál 

a tűz-közelség, 
annyi szent! 

 
2015.05.11. 

 
 
 

Kávé-vers 
 

Kávéval 
kezdem a napot, 
eggyel több ok, 

hogy kávé-verset 
írjak, 

kihagyva a cukrot 
és a tejszínhabot. 

Egy kis fahéj 
csupán a fűszer, 
mi megbolondít 
minden reggelit. 
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A nyugalom 
szigete asztalom 

sarka, 
nem tolong senki 

reggel itt. 
Na persze, a kakas 

se kukorékol, 
javában alszik 

még a ház, 
csak az én ablakom 

világít, 
csak az én tollam 

kaparász. 
 

2015.05.26. 
 
 
 
 

Nem kecsegtet 
 

Szembe kell néznünk 
azzal a ténnyel, 

hogy örök fiatalság 
nem kecsegtet minket 

éppen. 
 

2013.05.27 
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Hol az Isten? 

 
Üvegszilánkkal 
bélelt blézerem, 

a szívem tőrt 
kalapál, 

azt mondom, 
ami fáj nekem, 
teszem, amit 

muszáj. 
Mint valami 

próbán, 
tűket szúr belém 

a fájdalom, 
a tarkómon, a fejem- 

búbján, 
a mellemen is 

áthatol. 
Az utolsó porcikám is 
csalán-verte szörnyű 

seb, 
rák az ollójával 

piszkál, 
villám a napnál 

fényesebb! 
 

Nem tudom, mi a 
dörgés! 

Még nem jutott 
fülembe el. 

 
Hol mászkál az 

Isten? 
 

2015.06.17. 
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Fele gáncs 

 
Ha mondandód 

fele gáncs, 
ne hidd azt, hogy 

elegáns! 
 

2015.06.23. 
 
 
 

Tétova kísértés 
 

Nem leszek okosabb, 
akármit lépek, 

összezavar már 
a sokféle érdek. 

A rendszer hibája, 
vagy a hiba rendszere, 

akármi is legyek, 
nem sokra megyek vele. 

Világosan 
nem mondja ki senki, 
mit lehet, kell, esetleg 

nem szabad tenni. 
Kapkodok fűhöz, 
kapkodok fához, 

csak azt érem el, hogy 
mindenki átkoz. 
Visszafele fordul 

minden jó szándék, 
ettől kezdve már a 

halál is ajándék. 
 

2015.07.02. 
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Mozgás az élet 

 
Mozgás az élet! 
Szólt a kísértet. 

Valóban. 
Áll a halál, 
aki sértett. 

 
2015.07.05. 

 
 
 

Overdose 
 

Nedves orrlikaidból 
nem gőzöl a pára, 

fénylő szőrödet 
többé nem süti nap, 

égi mezőkön nyargalsz, 
míg csikóid 

legelésznek alant. 
Húrját emlékedre 
szólaltatja a lant. 

 
Hőst siratunk így és jó hazafit, 
ki hírünk vitte világba dicsőn. 

 
2015.07.05. 
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Öreg 

 
A sarki boltig 
tartott a séta, 

„az öreg lábakat 
edzeni kell”. 

Kerítésbe 
kapaszkodva 
nap mint nap 

küzdött a 
gyengeségeivel. 

A nevét, ha 
mondta is, 
elfeledtük. 

Azelőtt 
derék ember 

lehetett. 
Magunk közt úgy 

emlegettük, „öreg”. 
Tomboló nyárból 

többször is ősz lett, 
azóta nem jött felénk. 

 
Emléke legyen áldott... 

Szívünkbe zártuk. 
 

2015.07.18. 
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Hőség 

 
Fekszem és várom, 

hogy múljon a hőség. 
Magányom, ami 

elszigetel. 
Szívemben belül a 

keserűség, 
mint barackban a 
mag, ül a hűség. 

Ostobaság. Oly régi, 
mint egy várrom, 

hogy elmúljon 
hiába várom. 

Forró levegőt kavar 
ventilátor. 

 
2015.07.19. 

 
 
 

Variációk 
 

Dacolva elemekkel 
és velem, 

e nagy melegben 
tarhonya levest 

főz a párom. 
Mindenáron. 

 
............. 

 
 

Negyven fokos kint 
a hőség, 

bent fő a leves 
és a fejünk, 

erre a melegre 
rámegyünk! 

 
2015.07.23. 
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Nyár 
 

Kint tűz a nap, 
tombol a hőség, 
nem enyhül ez a 

trópusi nyár. 
 

Szomjamat oltom 
hűs italokkal, 

vágyom árnyas 
lombok után. 

 
De váratlan 
kitör a zápor 
esti sötétség 
leple alatt. 

 
Most villám cikáz 

nappali éjben, 
párás melegét 
ontja a park. 

 
2015.07.25. 

 
 

Kánikula 
 

Ménkű meleg van, 
dög ez a hőség, 
ettől én nagyon 

szenvedek. 
Már majdnem 

negyven fokos a 
lázam, 

hülyeség, hogy 
most vagyok 

beteg. 
 

/és az is, hogy erről 
verselek./ 

 
2015.07.24. 
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Mázolás 
 

Fogoly vagyok. 
Őrzöm a szobát. 

Helyettesítem 
az ablakot 

napokon át. 
Minden festő 

csalárd. 
Itt hagyott! 

„Holnap majd 
jövök!” 

Na persze! 
Jópofát nem 

vágni 
senkinek nincs 

mersze. 
Az ablakot sajnos 
mindet leszedte. 

 
2015.08.01. 

 
 

Tavasz 
 

Várom az erdő szélén 
jöttét fecskemadárnak. 

Szép tavasz szólít. 
Víg dala szárnyán 
repdes a gond is. 
Fénylőn, zöld üde 

fű növi át 
a réteket is már. 
Pajkosan játszik 

a szellő-gyermek, 
a fáknak örülve. 

Csobogását 
hallani vélem 

friss patakoknak. 
Bokrait őrzi 
zsenge levél, 
árnyékába 

bújik a fény. 
 

1964-1968 
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Mester 

 
A mester nem azért 

jár Pesten fessen, 
hogy minden 
mázolni valót 

lefessen menten. 
 

2015.08.07. 
 
 
 

Pszicho 
 

Pszichopata az, 
aki mindig győz, 
mert a cél mindig 

ott van, ahol ő. 
 

Szabály mindig az, 
amit ő állít, 

akkor van hideg, 
ha gombolkozna 

állig. 
 

Ő a tökéletes, 
mindenki más hülye. 

Mindent ő intéz el. 
Mi lenne nélküle? 

 
Ha valamit ellop, 

akkor ő csak elvett. 
Az egész udvara 
értse ezt az elvet.
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Ha valamit elvét, 

az bizony csak baki. 
Nem beszél ő csúnyán, 

csak száján jön a... 
... – na mi? 

 
2015.08.10. 

 
 
 

Évforduló 
 

Te nem szeretsz, 
de én akartalak. 
Nem múlik év 

emlékezés nélkül, 
ha eljön ez a nap. 
Szomorú vagyok. 
Ünnepelni bátor. 

Ez a családi “Trianon” 
eljött magától. 

Poharam emelem, 
de nincs ki megissza 

borát. 
Tőlem fordul el 
sok igaz barát. 

S a gyermekem. 
Uram, Isten! 

Mit vétettem én! 
Megkérdezhetem? 

 
2015.08.11. 
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Könnyű dal 

 
Egy életem van 

és neked se több, 
ne szomorkodjunk 

egész délelőtt. 
 

A kerge álom 
véget ér hamar, 
vágyak tengerén 
valóság a part. 

 
Mi ajándéknál 

kedvesebb: mosoly, 
elsimítja bennünk, 
ha lenne fájdalom. 

 
E dal legyen az ír, 
ha rossz nagyon, 
a nap ragyogjon 

minden alkonyon. 
 

Ne gondolj másra, 
míg veled vagyok, 
ne bókolj másnak, 
míg én itt vagyok. 

 
Csekély e kérés, 

nekem ennyi kell, 
ha nem vállalod, 
felejts engem el! 

 
2015.08.13.
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Kincses dal 

 
Tartsd kincsnek 

megélt éveid. 
Megannyi 

tapasztalás. 
 

Az ősz hajad 
se számít, 

ha engem szeretsz 
és senki mást. 

 
A szemed még 
mindig ragyog, 

mint hajdan, 
ha rám veted. 

 
Légy velem minden 

utamon, szeress! 
Kinek hű társa 
van, elégedett. 

 
Ha a rajongás 

múlt, van szeretet. 
A legfontosabb 
Te vagy nekem! 

 
2015.08.16. 
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Irigység 

 
Megpróbáltál 

visszahúzni engem. 
Nem rajtad múlt, 

hogy mégsem sikerült. 
 

A figyelmet, 
mi nem neked szól 
éppen, úgy látom, 
nehezen viseled. 

 
Egy mondatot se 

mondhatok végig, 
közbe szólsz, hogy 
„ez nem érdekes!” 

 
Szavaid lassan 
formálódnak, 

megfontoltságot 
hazudva nekem. 

 
2015.08.18. 

 
 
 

Dallamos szakítás 
 

Nem tudom elfogadni, 
hogy egy fikarcnyi 

tisztelet sincs benned 
irántam. 

Hogy menj el, néha 
azt kívántam. 

De élj! Csak ne velem! 
Jobb lenne nélküled 

nekem. 
 

2015.08.21. 
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Szeretnék nálatok... 

 
Szeretnék nálatok 

kutya lenni. 
Tudnám a helyemet. 

Ha jól szolgálok, 
jutalom falatot is 

kapnék és 
megnyalnám érte 

a kezedet. 
Szeretnék nálatok 

kutya lenni. 
Jelezném az idegent. 

Megvicsorognám, 
aki ártani akar neked, 

és te nem szólnál 
türelmetlenül 

a telefonba, hogy 
„csak gyorsan, 
mert sietek!” 

 
2015.08.24. 

 
 

Elég! 
 

Itt állok 
elrettentő példaként. 

Nem lehetek 
példakép! 

Életem megoldandó 
példa, épp. 

Nem tudom a 
képletét. 

„Csapataink 
harcban állnak!” 

Épp elég! 
 

2015.08.25. 
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Barguzin? 

 
Petőfi választását 
megértem végre. 
Nem akart tizen- 
negyedik lenni 

egy bitófa tövében. 
 

Hősi halált vágyott, 
nem arra volt kedve, 
hogy a szél himbálja, 

ha bitófán a teste. 
 

A puszta lét is érték. 
Míg a csatát nézte, 
átgondolta sorsát, 
mindent felidézve. 

 
Felbujtó volt, bizony! 
Sok volt a rovásán. 
Fránczi, a császár, 
haragudhat is rá. 

 
Kossuth Amerikát járta. 
Népszerű lett nagyon. 
Petőfit Barguzinban 

találta oltalom. 
 

Család fogta vissza, 
szívét ketté tépve. 

Gondolt ő Zoltánra is 
és a hitvesére. 

 
A verseit ott is 
magyarul írta. 

Legendája él még 
most is Barguzinban. 

 
2015.08.26. 
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Repülős Gizi 

 
Légi buszok 
régi zsebese, 

az ujjad 
csillagportól 

sebes-e? 
Ha az Úristen 

koppint 
egy nagyot, 

ezt a fapadost 
rögtön itt hagyod! 

 
2015. 08.26. 

 
 

Ború 
 

Itt minden nyúlós 
és ragad, 

mint egy varangyos 
teste. 

Elcsúszik rajta majd, 
ki tátott szájjal a 

holdat leste. 
 

2015.08.27. 
 
 
 

Elfogadás 
 

Vagyok nemsokára 
hetven. 

Nem tagadom, hogy 
én is öregszem. 

Nem leszek festett 
múmia. 

Az életnek is 
el kell múlnia. 

 
2015.09.07. 
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Védelem 

 
A fejedben óriási 

zűrzavar van. 
Nem látok bele, 

csak érzem. 
Ki vagyok bukva 
tőle már egészen. 

Hiszed, hogy megvédsz, 
ez a látszat. 
Tudat alatt 

nagyon utálhatsz. 
 

2015.08.29. 
 
 
 

Bot 
 

Ott maradt a bot. 
Jó messze jártunk, 

mire Magdi 
homlokára csapott. 

Hopp! A bot! 
Visszamentünk érte. 

Csodák-csodája! 
Ott volt a padon, 

ahova tette. 
Nem tették félre, 

se zsebre. 
Nem járt arra egy 

fia zsebes se. 
 

2015.08.30. 
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Emlékezz majd rám 

 
Nem tudtam, hogy 

boldog vagyok. 
Nagyon vártam 

azt a napot. 
 

Sok volt a gond, 
sok volt a baj. 

Egymást gyötörtük, 
mint annyian. 

 
Mennyi mindent 

elrejtettem 
nem létező 

kötényzsebbe. 
 

Ma már mindent 
megbocsátok. 

Te voltál a 
legszebb álom. 

 
Tiéd volt az 
ifjúságom. 

Arra kérlek, 
emlékezzél rám! 

 
2015.09.07. 
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Változatok teára 

 
Forró tea az álmom, 
a japán szertartást 

nem kívánom. 
Teszek egy filtert 

forró vízbe, 
mézet és bort, 

ízesítse. 
 

............... 
 

A náthám 
elmúlik hamar, 
teát kell inni, 

míg billerbeck 
takar. 

 
.............. 

 
Fiókom teával tele, 
csak inni kellene. 

Gyorsabban 
múlik el a nátha, 

ha egy csupor 
mézes-boros tea 

hat rá ma. 
 

2015.09.28. 
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Tehetetlenség 

 
Bosszant, hogy 

elhagyott a Múzsa. 
Se rím, se ritmus, 

se zene. 
A tollamból kifogyott 

a tinta. 
Egy óra időzített 

bombaként ketyeg. 
 

Minden ellenem 
és semmi sem 

velem. 
Jó lenne, de nem 
hiszem, hogy írni 

kellene. 
 

2015.09.28. 
 
 
 

Nézz rám! 
 

Majd megtanulsz 
más szemszögből 

nézni rám. 
Tudd, hogy fontos 

az irány. 
Tudd, hogy fontos 

fény. 
Tudd, hogy fontos 

az árny. 
Nézd, hogy vetül 

nárcisztikus játékuk rám. 
Tudd, hogy fontos, 

ki mennyit ér. 
Becsüld meg azt, 

ki érted él! 
 

2015.09.30. 
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Ki jön a házamba? 
 

Ha szereted a púdert, 
engem ne szeress! 

Nem titkoltam soha, 
hogy nem vagyok 

tökéletes. 
Azt adom, ami van 

és az nem álom. 
Aki álmot lapátra 

tesz, azt én ki 
nem állom! 

Lehet, nem vagyok 
jólfésült, 

de minden szavam 
igaz. 

Legyen tiéd, ha 
neked szimpatikus 

a gaz. 
Ha kellek, ne kertelj! 

Az óra ketyeg. 
Az idő nem viccel, 
hanem előre megy. 

 
2015.10.05. 

 
Kölcsönösség 

 
Mosolyért mosoly jár 
és nem adom ingyen! 
Igaz szóért akarom, 

hogy nekem mindenki 
higgyen. 

Csak a tehetetlen 
csecsemőtől nem 
várok el semmit. 

Kit szeretek, szeressen, 
akkor is, ha Isten! 

Bizalmamat ne játszd el, 
mert haragra gerjeszt. 

Jaj neked, ha egyszer is 
el kell vennem tőled! 

 
2015.10.07. 
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Elfoglalt 

 
Érteném, hogy 

nem érsz rá, 
ha nem egy 

órán keresztül 
magyarázod, 
ami köztünk 

legyen szólva: 
nekem sem 
hiányzott. 

 
Legközelebb 
nem veszem 
nyakamba a 
várost, hogy 
egy varrónőt 
keressek már 

most, 
mert megvan 
az anyag és 
ne én legyek 

hanyag! 
 

2015.10.09. 
 
 
 

Kemény 
 

Magamba szálltam, 
mint egy remete. 

A lakás másik 
végébe Te! 
Vajon mibe 

halunk bele? 
Egymás, vagy 

egy más 
karjába dőljünk? 

Dőreségünk lesz-e 
őrünk? 
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Lesz-e bennünk 
még remény? 

Makacsságunk 
kőkemény! 

 
2015.10.09. 

 
 

Döntés 
 

Felöltöztem már, 
de nincs tovább! 

Visszakerül 
fogasra a kabát. 
Az eső ömlik, 
vigasztalan. 

A kirándulást 
elmosta most, 

hamar. 
A torkom kapar, 

semmi láz, 
de egy kicsit 
a hideg ráz. 

Az előbb semmi 
bajom. 

 
– Most mi van? 
Egy elmaradt 

kirándulás 
így felkavar? 

 
Rajzolok 

magamnak 
egy napot, 

vigaszul, hogy 
elhagyott! 

 
2015.10.11. 
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Hűség 

 
A szenvedély, mi 

bennem él, 
nem gyertyaláng, 
nem fáklyafény 
de máglyatűz, 

ha fellobog! 
Káprázat, 
vad csoda! 

 
A hazámat nem 

hagynám el! 
Soha! 

 
/Most csattan Isten 

ostora./ 
 

2015.10.11. 
 
 

Részlet egy beszélgetésből 
 

Mit mondanék, 
ha mondhatnék 

neked? 
Az átkot, mi 

rajtam ül, 
Te majd 

leveszed? 
Anyát hatástalanítottak, 

mint valami bombát! 
S a gyermek, ki 

tévelyeg, akit óvnál, 
szülői támogatással 

ront rád? 
Egy élet is kevés 

jóvá tenni ezt! 
Már nem tudom, 

mi lesz! 
 

2015.10.12. 
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Cél 

 
Nem akarok 

megfelelni másnak, 
álmaim szabnak 

irányt az 
indulásnak. 

 
Magamnak akarok 

megfelelni. 
Ne mutasson utat 

senki. 
Legyen messze az 

a cél. 
Ki kitartó, odaér. 

 
2015.10.13. 

 
 

Fény 
 

„Benned él a fény!” 
A járdára ezt írta 

valaki. 
Talán a sötétben fél 
és most én világítok 

neki. 
Szívesen teszem. 
Az utca csendje 

mély. 
Erre járt Ady. 
Lábnyomába 

lépdelek, 
mintha ő világítana 

nekem. 
Fény-staféta. Már 

tudom. 
Tovább megyek a járt 

úton. 
 

2015.10.14. 
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Mezítlábas lelkigyakorlat 
 

Mondd ezerszer el, 
ez az én életem! 

Ne hagyd magad! 
Drukkolok neked! 

Legyen erőd! 
Éld az életed! 

Légy bátor és szabad! 
Mondd ezerszer el, 

ez az én életem! 
 

2015.10.30. 
 
 
 

E világ 
 

A sün tüskét növeszt, 
a bogár meg páncélt. 

Verset ír, ki költő, 
vértezettnek lássék. 

 
Fegyverem is egyben. 

Vitézi a tettem. 
E világot én már 

szavakból teremtem. 
 

Ami szépségem van, 
kiteszem, hogy lássák. 

Pajzsom fényeiben 
Teremtést csodálják. 

 
Társtettesek vagyunk, 

a Jóisten és én. 
Ott voltunk mindketten 

világ születésén. 
 

2015.11.08. 
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Büszkeség 

 
Ne hidd, hogy 

nem vagyok büszke 
és megtörtem, mint 

ember. 
Csak mindent 

kimondani 
a legtöbbünk 

nem mer. 
Talán a bátorságom 

a pimaszságig 
ment el. 

Magamat fel 
sohase mentem. 

 
2015.12.02. 

 
 
 

Álság 
 

Kis hazugságok 
és nagy átverések 

órája jött. 
S én konokul 

kitartok sétálva 
itt egész délelőtt. 
Nem számítottam 

másra. 
Meglepetés nem ért. 
Felkészülve vártam 

rád a semmiért. 
 

2015.12.02. 
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Fáj 

 
Azt csinálsz, amit 

akarsz. 
Nem rágom szájba. 
Már nem vagyok 

ugyanaz. 
A lelkemet betölti 

más. 
Talán egy utolsó 

villanás. 
A szemem könnyes, 

nem könnyen 
búcsúzom. 
Fáj nagyon. 

 
2015.12.08. 

 
 
 

Sziget 
 

Lakatlan szigeten 
nem kell semmi. 
Ott a kék égbolt, 

a homok és a tenger. 
A többit képzeletemmel 

odafestem. 
 

Rajzolok a homokba 
egy mosolyt. 

 
Süss fel nap! 

Ragyogj! 
 

2015.11.28.
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Csatornafedél 

 
Gyönyörű lány! 

Kinek pillantásától 
olvad az aszfalt, 

e csatorna fedelén 
állva szemeztem 

veled ekkor: 
pontos dátum és 

óra is írva! 
Légy ott a Hősök terén: 

pontos dátum és 
óra is írva! 

Eddigi gyávaságom 
tagadva, 

várom a jöttöd. 
Angol anyanyelvemet 

csókba felejtem. 
Ó! Gyere, álmaim álma, 

szerelmem! 
 

2015.12.12. 
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Adventi filozófia 

 
A lucfenyő 
illata régi 

gyermekkoromat 
képes felidézni. 

Tűje hullik 
hamar, 

felettébb zavar. 
 

A műfenyőtől 
nincsen illat, 

illúzió romboló. 
Egész évben 

kamrában áll, 
nem erről szól 
a hagyomány. 

 
A gyerekek 

felnőttek 
és ha nincsen 

unoka, 
magamnak fát 
nem díszítek 

soha. 
 

Ajándékom 
magam veszem, 

úgy október 
közepén. 

Szép lenne, ha 
elkísérnél, erre 

még számítok én. 
 

Kacatokat 
nem tűrök meg, 
ez a fő szabály. 
Felesleges én 

lehetek, 
ha jártatom 

a szám! 
 

2015.12.19. 
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Karácsony Kosztolányival 

(elképzelt részlet: A szegény kisgyermek panaszaiból) 
 

A szívemben újra 
karácsony van 

és nagy pelyhekben 
hull a hó. 

 
Nem érdekel a kinti 

locspocs. 
Itt benn ünnepelni jó. 

 
Anyám jön látogatni 

hozzám, 
érdes kezével simogat. 

Felkeresem 
a temetőben az ismert 

sírokat. 
 

Találkozom azokkal, 
kiket szerettem és 
szerettek nagyon, 

eltűnődök hosszan, 
némán, hallgatagon. 

 
Nem érdekel, más 

mit gondol, 
az én ünnepem 
belül ragyog. 

Ajándékom a Jézuska, 
kit körülvesznek 

az angyalok. 
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Hozzám a lármátok 

nem ér el, 
kik népszerűek 

vagytok és nagyok. 
Engem itt senki 

nem ismer és 
nagyon, nagyon 

kicsi vagyok. 
 

2015.12.22. 
 
 
 

Romantika 
 

Ó, gyertyaláng 
és meghitt 

otthonos szoba! 
Hol Chopin-t játszik 

egy lány, 
sarokban zongora. 

 
Hol úri népek élnek, 

a cseléd halkan 
suhan tova 

és hiába a jólét, 
nem boldogok 

soha. 
 

2015.12.24. 
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Légy büszke rám! 

 
Légy büszke rám! 
Mert visszaszáll 

rád a fény, 
mit sugároz 

büszkeséged épp. 
Ne görnyedjek 

semmi súly alatt, 
szárnyaljon szívemmel 

minden gondolat. 
Mindent megtettem 

értetek, méltánytalan, 
ha nem értetek. 

 
2015.12.31. 

 
 

Csend-élet 
 

A lágy tojás 
feltörve vár 
az asztalon, 
kis tányéron 

nagy 
kenyér szelet. 
A bögre kávé 
tetején kis hab 

díszeleg. 
A lassan engedő 

vajon morzsa. 
 

Egy muslica 
körtáncot jár 
a méz körül 

és nézd, örül. 
 

2016.01.10. 
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Akkordok 

 
Porszem vagyok, 
mit felkap a szél, 
szemedet szúrja, 
ha visszabeszél. 

 
2016.01.13. 

 
Mindenki mást boldogít 

 
Csak azt tudom, 

hogy boldog leszek. 
Mitől? 

Nem válaszolhatom 
neked se meg. 

 
Fejemben még a 

terve sincs, 
de már tudom, 

hogy drága kincs. 
 

Hiába nézel 
kétkedve, bután. 

Meg fogom találni 
Pesten vagy Budán. 

 
Kacagni fogok 
gyöngyözőn, 

ahogy pezsgőben 
a buborék-özön. 

 
Mitől? 

Mit számít az! 
Legyen a boldogság 

igaz! 
 

Mástól leszek 
boldog itt, 

hol mindenki mást 
boldogít. 

 
2016.01.25. 
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Téma 

 
Egy verset szeretnék 

írni végre. 
Előttem üres papír 

s a toll. 
 

Kihegyezve minden 
érzékszervem, 
de téma nincs 

sehol. 
 

A lakás összes 
zugát bejártam, 

kutattam fiókokat, 
zsebet. 

 
Szellem se 

lengte be szobámat, 
nem értem ez, 
hogyan lehet. 

 
Régóta kerül a 

jókedv. 
Most kín, mi 

máskor élvezet. 
 

Félre minden 
szomorúság! 
Verset írni, 

így nem lehet. 
 

2016.02.08. 
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Vízió 
 

Lakatlan szigeten 
támadt egy 

vízióm, 
hogy jön egy 
hajó és benne 

minden Vizi jó. 
 

2016.02.09. 
 
 
 

Psota 
 

Elpattant húr vagyok 
egy kopott zongorán. 
Köröttem zúg a taps 

és zeng a dal, 
én hallgatok csupán. 

 
Emlékem itt hagyom 
és végleg elmegyek. 

Ki szeret, szívébe zár. 
Maradok naiv gyerek. 

 
Égi színpadon 
vár a főszerep. 

Nagy Rendező hív. 
Hold világítja meg. 

 
Körhinta forog, 
verkli nyekereg. 

Egy könnycsepp, amit 
ejtesz, elég! Megyek. 

 
Már nem vonz a föld, 

a vágyam égig ér. 
Enyém a galaxis. 

Szívekben élek én. 
 

2016.02.28. 
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Kedvetlen 
 

Egy tál gyümölcs, 
mi ennivalóan édes, 
már versre fakaszt, 

ha buzog bennem a láz. 
Szóval a munkakedv. 
Nekem akárki akármit 

magyaráz. 
Anélkül megette a frász 

az egészet. 
Nem születik se vers, 
se más. Ugye érted? 

 
2016.03.26. 

 
 
 

Rózsa 
 

Hervatag áll. 
Ki tudja, meddig 

volt a boltban. 
Most ablakomban 
rostokol szegény. 
Nyaka hústűvel 

átszúrva. 
Meddig marad 
büszke szép? 
Még kecses. 
Vizébe sót 

és cukrot tettem. 
Egy legyecske 
zsong körötte 

önfeledten 
és boldogok. 

 
2016.05.06. 
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Kezemben van... 

 
Győz, aki bátor. 
Ha letaszítják, 
felkel magától. 

Nemcsak sebet kap, 
hanem oszt is. 

Nem sajnál bűnöst 
most is. 

Történhet bármi, 
alku nincs. 

Kezemben van a 
boldogságom is. 

 
2016.05.15. 

 
 
 

Tragédia 
 

Ólmos szürke 
lett az ég. 

Felhők rebbentek 
szerteszét. 

A földön egy kis 
madár-múmia. 

A kis száraz tetem 
arasznyi ágdarabnak 

látszik. 
Csak lehajtott fejjel 

venni észre - 
a tragédiát. 

 
2016.05.20. 
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Suttogó 

 
Várom a hajnalt, 

kivet az ágy. 
Tudom, hogy nem 

lesz jobb 
ma sem a világ. 
Makacsul várok 

mégis. 
Butaság, butaság. 
Csak remény éltet. 

A csalárd, a csalárd. 
 

2016.05.22. 
 
 
 

Márti 
 

Gondoltam Rád. 
Most biztosan 

rámolsz. 
Ha minden 
jól megy, 

fészket raksz 
megint. 

Irigyellek. 
Két lábon állsz 

a földön 
és megvéded magad, 

ha a sors beint. 
Kacagva integetsz 
porrongyot rázva, 
míg el nem nyel az 

utca zaja kint. 
 

2016.05.22. 
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Tapintatos dal 
 

Nem rontok 
ajtóstul a házba, 
ész nélkül nem 

csöngetek. 
Ok nélkül 
mobilon se 

hívlak. 
Erre még nem 

volt eset. 
 

Tévedés azt 
hinni rólam, 
pofátlan dög 

vagyok. 
Bennem annyi 

a tapintat, 
hogy ezt el se 
mondhatom. 

 
A panaszhoz 
nem szoktam 

hozzá. 
Csak tényeket 

sorolok. 
Nem én tehetek róla, 

hogy ez makacs 
dolog. 

 
Engem lefáraszt 

e téma. 
Jegeljük két évre el. 

Ha akkor még 
élek, 

lehet, nem érdekel. 
 

Punktum! 
 

2016.06.04. 
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Sose késő 
 

Leéltem életemet 
dagadt bokával 

és térddel. 
Nadrágviselettel, 
szoknya nélkül, 

szépen. 
Visszeres panaszok 
okozták a vesztem. 

Kompressziós 
harisnyát írt 

az orvos menten. 
Harisnya fölött 

nyáron dög meleg 
a nadrág. 

Ruhára váltottam, 
magam így mutatván. 

Ruhára, mit szellő 
lebbent, 

szél cibálja, tépi, 
mint valami zászlót. 

 
Messziről is lássák, 
Nő az, aki jár ott. 

 
2016.06.05. 

 
 
 

Oázis 
 

A boldogságom 
nem lenne 

teljes, 
ha gondok nélkül 

élném életem. 
A gond mutatja, 

hogy én mit érek, 
mit oldok meg 
nap mint nap 

veled. 
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Mert az élet 
feladja a leckét, 
mit gyakorolni 

illik majd nekem. 
Csodálkozhatsz, 

hogy az ég 
milyen kék, 

felhők jönnek 
mégis hirtelen. 

Ott, ahol soha nincs 
felhő, 

vagy hazudnak, 
vagy sivár a föld. 

Esőért eseng az élő. 
Az oázis csak azért 

is zöld. 
 

2016.06.10. 
 
 
 

1956 
 

A felnőttek féltek. 
Röhögtünk. 

Így oldottuk a feszültséget. 
Kint sötétség. 
Anya szidott. 

„Meglátjátok, sírás lesz 
a vége.” 

Jött a szomszéd. 
„Ajtómban egy részeg!” 
Apám villanyt gyújtott 

az udvaron. 
A „részeg” egy kiskatona. 

Tüdőlövés. 
Pár órán belül halott. 
Sírtunk mindannyian. 

Aki a tárgyaláson tanúskodott: 
Egy ávós lőtte meg, 
mert a lábára lépett. 

Ennyi volt egy fiatal élet... 
 

2016.06.11. 
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Biztatás 

 
Merülj mélyre, 
mint a búvár. 
Keress szíved 

mélyén jót már. 
Ne akarj 

fél szívvel élni! 
Önmagad légy, 

a régi. 
 

2016.06.19. 
 
 

Az a jó 
 

Az öregségben 
az a jó, hogy 

az ember tudja, 
mi a fontos. 

Fogy az időnk, 
Nem kéne 
elfecsérelni 
pont most. 

Az üres fecsegést 
hagyd másra, 
amit tehetsz 

másokért 
tedd, már ma! 

 
2016.07.02. 
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Városi fohász 

 
A szemetedet 

dobd ki, 
itt a kuka, 

legyen tiszta 
a város. 

Érezd magad 
otthon holnap is, 

tégy érte meg 
mindent, 
már most. 

 
2016.07.03. 

 
 

Ma jó napom 
 

Valakinek el kéne 
mondanom. 

Öröm ért! 
Ma jó napom! 
Elmondanám, 

ha elmondhatom. 
Neked. 

De ki vagy Te? 
és hol lakol? 
Barika és van 
valahol egy 

akol? 
Akol meleg van? 

Az milyen? 
Megtapasztalnám, 

ha van ilyen! 
Ó, mennyi kérdés! 
És mennyi válasz 

elmarad. 
Vajon kitölt egy 
vers egy nyarat? 
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Kék, fekete, színes 

legyen a toll – 
amivel kitöltök 

valamit, valahol? 
Okosak! Feleljetek! 
Kitölthet vers egy 

életet? 
 

2016.07.03. 
 
 

Érezed? 
 

Sorsom a vers. 
Mint mindenki, 
én is elégedetlen 

vagyok vele, 
pedig nem kellene, 
hisz nem tehetek 

semmit ellene. 
 

Vers a sorsom, 
sors a vers, 
egy szót se 

szólok, sors, 
ha versz! 

 
S ím, itt e kavics! 
Demoklésznek 
hasznára volt, 
de ő már holt. 

Kardja rozsdás, 
emléke kopott, 
pedig sokáig 
őrizte őt egy 

kokott. 
Irigye Radnóti 

volt. 
 

A vers akusztikus 
élvezet. Érezed? 

 
2016.07.05. 
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Hajó 

 
Ki nem szállok 

a hajóból, 
akármilyen szép 

sziget, 
ha lakatlan, 

nem éri meg. 
Ruhám már a 
napon szárad, 

ott meg táthatnám 
a számat, 

nincs mosógép, 
fregoli, 

az embert meg 
unalom öli. 

Itt egy csomó matróz 
legény, 

cukrász is van és 
sütemény. 

Itt étterem, mozi, 
itt van minden 

jó buli! 
 

Nem lesz nekem sok 
jóból, 

nem szállok ki 
a hajóból. 

Ne éljek lakatlan 
szigeten, 

nincs malomkő se 
szívemen. 

 
2016.07.07. 
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Ébredj! 

 
Ébredj, mielőtt téged 

is elvisz! 
Dühösen fütyül 

felénk a szél. 
Gyanútlan vándor, 

most felejts mindent! 
Vihar készülődik 

a hegy tetején. 
Sziklák omolnak, 
zúgnak a mélybe, 

villámok csapkodnak, 
amerre utad. 

Jól vigyázd minden 
lépted a térben, 

cipődre csak cuppanó 
sár tapad. 

 
2016.07.08. 
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Kot-kot 

 
Kot-kot, kot-kot, 

kotkodács, 
minden napra 

egy vers, 
és az benne 
oly csodás, 

hogy ez mégis 
csak megy. 

 
Jut eszembe 

Puskin, 
aki vala nagy kan, 

három 
háremhölgyet 
fogyasztott el, 
mégis alkotott, 

de nagyban. 
 

Ennél kisebb 
az étvágyam, 
nem hiszem, 
hogy baj van, 

versenyre kelni 
nem fogok vele, 

én szerény 
maradtam. 

 
2016.07.09. 
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Macesz 

 
Napfény kukucskál 

be a redőnyön, 
áttör a vitrin 

üvegén. 
Óriás macesz. 
Beleharapnék 

fényízű reggeleken, 
de leöblíteni 

a kávém 
nem volna elég. 

 
2016.07.12. 

 
 
 

Tűnődés 
 

Régi fotókat 
nézve merengek. 
Hittem és vártam 

a jövőt, ami itt van. 
Megmaradt álmaim 
ligetében bolyongok 
és emléked fényeit 
őrzöm e versben. 

 
2016.07.13. 
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Bizonyság 

 
A kémény tetején 

már nem gólya 
fészkel. 

Füstöt játszik 
egy felhő 
merészen. 

Hab a tortán, 
illetve égen, 

hogy az a felhő 
bárányka éppen. 

Nem tornádót hoz, 
nem ver tojásnyi 

jéggel, 
béget egyet és 

elballag szerényen. 
Csak ez a vers 

bizonyság arra, 
hogy itt volt. 
Egy mosoly, 
egy gesztus. 
Hogy is volt? 

 
2016.07.15. 
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Eső 

 
Csendes eső 
permetez, 

csöppen tőle 
az eresz. 

 
Nem hajlítgat 

fát a szél, 
lombja nehéz, 

földet ér. 
 

Fürdik a sok 
zöld levél, 
tócsa áll fa 
gyökerén. 

 
Elbújt a nap 

az égen, 
szennyes szürke 

esőt érlel. 
 

Kedvünket is 
megszegi, 

szavunk se lesz 
estelig. 

 
2016.07.16. 
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Ebéd 

 
Serpenyőben 
sül a csirke, 

csak kis sóval 
ízesítve. 

 
Nem csinálok 

nagy felhajtást, 
nem vagyok egy 

profi szakács. 
 

Ma egyszerű 
ebéd lesz, 
az is lehet 

Ízletes. 
 

2016.07.17. 
 
 
 

Zászló 
 

Semmi nem fontos, 
csak az, hogy most 

itt ülök veled. 
Vászon zászló 

leng fejem felett, 
s a rúdja pont 
felém mered. 
Kié a zászló, 

nem ismered. 
Magasba emelni 
nem is mered. 

 
2016.07.22. 
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Kőleves 

(Petőfi és a kreatív olvasó) 
 

„Nyugi magyar! 
nem lesz haza! 
Nincs rá időnk. 

Erre? Soha! 
Negatív itt 
aki károg. 

Ne védjétek 
mindenáron! 
Adjuk oda, 

hogy ha kérik! 
Békességem 
legyen délig! 
Olyan finom 
ez a paplan, 
fejre húzni 

most akartam. 
Fogjátok már 
be a szátok! 

Nyugalmamért 
én kiállok!” 

 
2016.07.23. 

 
 
 

Elemek 
 

Fellegek gyűlnek 
az égen. 

Komor időket 
élünk. 

Az eső se szelíd, 
mint régen, 

elemek tombolnak 
éppen, 

vihar dühöng, 
semmit se hagyva 

épen. 
 

2016.07.26. 
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Folyó sodrásában 

 
Talán a szülő 

távol van. 
Talán nem is 

figyelt. 
A gyerek sodrásba 

került, 
már az Isten 

se menti meg! 
Többen ledöbbennek, 

menteni 
egyikük siet. 

 
Erős, felkészült 

férfi kell ide! 
 

Mindketten partra 
értek épen. 

 
Mi lenne, ha tisztelnénk 

egymás életét? 
Egy gyerek is tudhatja, 

mi a veszély. 
Két élet kockán. 

Megköszönni 
ezt nem elég! 

 
2016.07.27. 
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Békemese 
 

Nem sütök szalonnát, 
békát se nagyon. 
Békét sütögetnék 

egy zöld hegyoldalon. 
Ropogós lesz? 

Rendesen piros? 
Felissza-e zsírját 

szalvéta-papiros? 
Megkínálhatom-e 
azokat, akiknek 

szánom? 
Miért neheztelnek, 
tudom és szánom! 

 
2016.08.01. 

 
 
 

Vagy 
 

Görög salátát 
vagy verset írjak? 

Van olajbogyó. 
De jó a vers is. 
Kényeztet és 

cseppet se hizlal. 
Apróra vágom 

a zöldséget, 
egy pár sor vers is 

sikerül. 
A feta sajtnál 

több szakasz kész, 
krémes, finom 
lesz az egész. 
Bazsalikom, 

oregano, 
egy kis olaj, 
hűtőben ért, 

és ha tele a bendő, 
a vers is lehet 

kelendő. 
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2016.08.04. 
 

Szezám 
 

A szezámmagos rombusz 
dicséretét zengem. 

Felséges reggeli 
egy pohár tejjel. 
Kívül ropogós, 

belül szaftos sonka 
lapul és sajt, 

éberen várom 
miatta a hajnalt. 

 
2016.08.05. 

 
 
 

Bab 
 

Babérlevél került 
kezembe, 

belőle nem koszorút 
fontam. 

Bablevesbe került, 
igencsak titokban. 

Ne tudja meg 
férjem, soha se 

a titkot. 
Féltékeny lenne rá, 
ha nagyon virítok. 
Mert igazat vallva, 

tényleg sokat költök. 
Ezért aztán feleségek 
nem lehetnek költők. 

Babér inkább 
illeti a férjet. 

Te pedig mirtusszal 
elégedjél meg. 

 
2016.08.08 
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Elhatározás 
 

Isten éltessen 
Téged, jobbik énem! 

Isten éltessen, 
nagy elhatározás! 

Felejteni, ami 
eddig volt, 

egészen. 
Élni a jelent 

és semmi mást! 
Ünnepeljünk! 

Csengjen a pohár! 
Halkan mondom, 

holnap 
nem tudom, mi vár. 

 
2016.08.12. 

 
 

Ne hagyd magad 
 

Nagy mélységet 
ne várjál tőlem, 

egy dalba 
nem fér minden 

bele. 
A bölcsességet 
két kézzel nem 

szórom. 
Nem oldom meg 

az életed. 
Ha könnyezel, 

rád mosolygok. 
Megmutatom, hogy 

mégis süt a nap. 
A boldogság 

apróságon múlik, 
lépj egyet és 

ne hagyd magad. 
 

2016.08.15. 
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Nahát! 

 
Felpolcolt lábbal 

fekszem itt 
az ágyon. 

Nem vagyok fáradt, 
pihenni nincs miért. 

Gondolkodom 
életen, halálon, 
azon, hogy ez a 

vers, ez a dal, mit ér. 
Rohangál a sok 
elfoglalt ember. 

Mobilba mélyed, 
sms-t pötyög. 
Ha hazaért, 

gondja a gyerekkel, 
kutyát sétáltat 
egy háztömb 

körül. 
TV-t is kell 
nézni este, 

éremtáblázatot 
az olimpián. 

Akkor még én is 
ezzel a verssel! 

Nahát! Nem csoda, 
hogy piál! 

 
2016.08.17. 
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Realitás 

 
A realitás 

piszok dolog, 
mert megszabja, 
hogy mit teszel. 
Van egy ketrec, 

azon belül 
mozoghatsz, 

ha szűknek érzed, 
kín az életed. 

Verseny van közted 
és a többi vad közt, 

élethalál-harc 
folyik szüntelen. 

Ki erősebb 
és ki bátrabb, 

minden percben 
más lehet. 

A ketrec ajtó 
sosincs nyitva. 

Mindnek szökésen 
jár az esze. 

Ha csak egy kis rés 
lenne rajta, 

a szabadságtól 
félnek-e? 

 
2016.08.18. 
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Úgy hiányzott 

 
Úgy hiányzott 

ez a séta. 
Régen voltam 

veletek. 
Három kiló 
plusz van 

rajtam, 
ledolgoznám, 

ha lehet. 
Kár, hogy sokat 

fáj a lábam, 
kézen állni 

röhejes. 
Ha hazajutni 

másképp nehéz, 
talán taxit 
rendelek. 

 
2016.08.19. 

 
 
 

Meztelen csigák 
 

Az, hogy a meztelen 
csigák elleptek egy 

konyhát, 
nem olyan hír, 
hogy a TV-ben 

bemondják. 
Mivel én takarítom, 
engem esz a fene, 

ez a víkendházunk 
árnyas oldalának 

fele. 
 

2016.08.25. 
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Ékszer 

 
Megbámulom a 

kirakatban 
és elképzelem, 

hogy milyet hordanék, 
de nem költeném 

rá a pénzem, 
akármilyen szép 

nyakék. 
Valahogy mindig 

volt fontosabb. 
Luxusnak tűnik 

ez nekem. 
Szignálokat, mint 

hangjelzést 
a busz végállomáson 

keresem. 
 

Én lógtam anyám 
nyakában mindig, 
nem kellett neki 

aranykereszt. 
Orvos, gyógyszer és 

temetés lett 
egy marék 

arany-üzenet. 
A kirakat előtt 

emlékezem. 
 

2016.04.03. 
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Kisember boldogsága 

 
Boldogság, ha elég a 

nyugdíj 
és öregnek nem kell 

járókeret, 
ha fiatalnak van 

munkája 
és nem szorul 

szülői támogatásra. 
Ha nincs a családban 

krónikus beteg. 
Ha valaki ráköszön 

ismeretlenül. 
Néha ünnepelni vágyik, 

eltervezni, 
mi lesz holnap. 

 
Kéne egy csipet 

remény, 
hogy ne szorongjak. 

 
2016.09.24. 
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Ha kimondják 

 
A nap süt, 
a hold főz, 

a csillagok pedig 
csak esznek. 

„s” és „z” lesz, 
ha kimondják 

a válását 
„Sz”-nek. 

 
2016.10.07. 

 
 
 

Egy arcképet nézek 
 

Ez nem egy érzéki 
száj. 

Összeszorított foggal 
tűri, 

amit muszáj. 
Nem húz mosolyra, 
nem kuncog, kacag, 

szeme fénytelen, 
hiába süti nap. 

 
2016.10.10. 



184 

 
Öregszem 

 
Szennyes felhők 

az égen. 
Két galamb húz át 

az udvaron. 
Semmi sem olyan, 

mint régen. 
Öregszem. Ez az én 

bajom. 
 

2016.10.11. 
 
 
 

Falra mész 
 

Sokat költünk 
patikára. 

Méregdrága 
gyógyszerek. 
Divat lett a 

reklámjuk is, 
nem orvos 

írja fel neked. 
Minden kínra 

van már gyógyszer, 
és ismeret naprakész, 

ha többet tud a 
patikusod, már 

attól is a falra mész. 
 

2016.10.28. 
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Tétlenül 
 

Nem tudok mit mondani, 
már megkopott a szó 

és különben is minden 
vitatható. 

A bölcsek köve elveszett, 
talán nem is volt soha. 

Csak ne nézzük tétlenül, 
hogy a világ mostoha. 

 
2016.11.10. 

 
 
 

Kosztolányitól loptam 
 

Minden csoda 
három napig tart 
és aztán elmúlik 

egyszer. 
Nem kell, hogy 

eltakarja függöny, 
vagy eltüntesse 

vegyszer. 
 

2016.11.05. 
 

 
 

„Elmúlik egyszer” 
 

A varázs-gyűrűt 
átadom, 

bevésve két szavam. 
Egy életre jegyezd meg 

és élj csak boldogan. 
 

2016.11.05. 
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Aki félt 

 
Az avarban bokáig 

tapicskolok. 
Alatta sár és csúszik 

már a lábam. 
Szemembe süt a nap, 
eddig hiába vártam. 
Csípős már a reggel, 

fúj a szél 
a téli hidegekkel. 

Elszánt vagyok, mint 
egy halálraítélt. 

Köröttem csalárd 
mind, aki félt. 

 
2016.11.14. 

 
Kukát ide 

 
A tárgyak elborítanak, 
a szekrénysor megöl. 

Ezt a sok kacatot 
nem bírom elöl. 

 
Egy nagy kukát ide! 

Mindent belehányok. 
A szelektálásra 
van nehány ok. 

 
A cuccok nagy részét 
nem veszem fel soha. 
Nem is értem, minek 
ennyi felesleges ruha. 

 
Mikor kéne, soha 

nincs egy rongyom. 
Most megőrjítenek! 

Na, de majd megoldom. 
 

Egy nagy kukát ide! 
 

2016.11.21. 
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Barátság sorsa 

 
Nekem se kellesz! 

Neked se én. 
Jó barát voltál 

az elején. 
 

Hittem, hogy az vagy, 
mert hinni jó. 

Tiszta a szándék, 
akár a hó. 

 
Más lett belőle, 

volt egy kis kavar. 
Kitetszett belőle, 

közénk áll hamar. 
 

Nincs semmi baj. 
Mást hoz az élet. 
Nyitott könyvből 
egy lapot kitépek. 

 
2016.11.21. 
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Szög 

 
Egy szög a sok 

szerszám között 
alig akad. 

A lakást fel kell 
dúlni érte. 

Rájössz, hogy meg 
se érte. 

Olcsóbb kihívni 
egy szakit, 

aki apróbb javítást 
végez 

és fizetsz neki. 
A vég, ez! 

 
2016.11.21. 
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Platán 

 
Járda mellett 

nőtt a kis platán. 
Súrolta kerék, 
taposta cipő 

évről évre már. 
Ha eljött az ősz, 

a pár levél 
lehullt és 

tavasszal ismét 
zöldbe borult. 
Pár arasszal 

magaslik már 
a járda felett. 

Kutyák letisztelik, 
élni mégis 

szeret. 
Cibálja szél, 

mossa hűs eső. 
Gyökere talajt 
keres és évről 

évre nő. 
Panasza nincs – 

nem követel. 
Szólhatna pedig: 

– követ el! 
Ő csak él! 

Ennyit követ el. 
 

2016.12.12. 
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Hajcihő 

 
Elszántan főz 

a férjem, 
serpenyőben 

olaj, 
a csirkecomb 

egészben. 
Kettőre jön a 

lányom, 
ezt ígérte. 
Sietni kell. 
Nem csinál 

belőle gondot, 
ha elfelejti. 

Nem vész kárba. 
Csak hiába 
vártunk rá, 
haj-cibálva. 

 
2016.12.17. 

 
 

Vesztünk 
 

Mennyi izgalom, 
micsoda kapkodás! 

Jön a lányunk, 
fut a konyha, 
mi ugrálunk. 
Sose tudjuk, 

mi okozza vesztünk, 
de főzés közben 

simán összevesztünk. 
 

2016.12.18. 
 
 



191 

 
Léda elképzelt válasza 

az „Elbocsátó szép üzenet”-re 
 

Ne nevezz némbernek 
és ne plakátolj ki 

az utcán! 
Nem szolgáltam rá, 

hogy versben ostorozzál. 
Kétszáz év múlva is 

hangos lesz tőled 
Párizs. 

Engem meg utálnak 
miattad máris. 

Szégyelld, Ady Endre, 
hogy bánsz a nőddel! 
Lotyókkal fetrengtél 
tudom, én előttem. 
Üstökösödnek én 
adtam a fényét! 
Én képzeltem 

veréb, sólyom röptét. 
Én mutattalak be 

mindnek, aki számít! 
Minek is jártatom a 

szám itt. 
Ha én nem látlak meg, 

névtelen kis senki lennél 
és nem Ady Endre. 

Elmegyek én, Bandi, 
de térj végre eszedre! 

 
2016.12.26. 

(Ez a vers megjelent a 
www.poet.hu oldalon.) 
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Hűtő 

 
A párom, hogy éhen 
ne haljon a család, 
telepakolta a hűtőt. 

Van benne egy 
csipetnyi báj, 

ahogy ez engem 
lehűtött. 

Észrevettem, hogy a 
polctartó letört. 

Ennyi súly rajta is 
fogott. 

Átláthatatlan, mi van 
és mi nincs. 

Ő újabb vásárlással 
oldja meg a dolgot. 

 
2016.12. 31. 

 
 

Mit teszek a boldogságért 
 

Csak azt tudom, 
hogy boldog leszek. 

Mitől? 
Nem válaszolhatom 

neked se meg. 
 

Fejemben még a 
terve sincs, 

de már tudom, 
hogy drága kincs. 

 
Hiába nézel 

kétkedve, bután. 
Meg fogom találni 

Pesten vagy Budán. 
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Kacagni fogok 
gyöngyözőn, 

ahogy pezsgőben 
a buborék-özön. 

 
Mitől? 

Mit számít az! 
Legyen a boldogság 

igaz! 
 

Ha kell lejárom 
a lábam és 

egyszer csak felkiáltok, 
megtaláltam! 

 
2016.01.25. 

 
 

Megtalált boldogság 
 

Csak azt tudom, 
hogy boldog leszek. 

Mitől? 
Nem válaszolhatom 

neked se meg. 
 

Fejemben még a 
terve sincs, 

de már tudom, 
hogy drága kincs. 

 
Hiába nézel 

kétkedve, bután. 
Meg fogom találni 

Pesten vagy Budán. 
 

Kacagni fogok 
gyöngyözőn, 

ahogy pezsgőben 
a buborék-özön. 
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Mitől? 

Mit számít az! 
Legyen a boldogság 

igaz! 
 

Nem fogom lejárni 
a lábam. 

A vers végére 
megtaláltam. 

 
2016.01.25. 

 
 

A veronai buszbaleset áldozatainak emlékére 
Miért... 

 
Miért van az, hogy 

azt kell elsiratni, 
ki boldog volt 
és élte életét? 

 
Egy pillanat jött, 

azóta minden 
mécses érte, 

értük ég. 
 

Szívünkben itt 
marad a bánat. 

Míg élünk, őrizzük 
emlékteket. 

 
Ha a mécsesek 

nem fognak égni, 
az aszfalt őrzi 

minden léptetek. 
 

2017.01.30. 
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Átírja 

 
Az élet átírja a 
bölcsességeket. 
„úgy jön, mint 
csapból a víz” 

már múlt időbe tedd! 
Egy szó nem sok, 

annyi nem hangzott el! 
A szomszéd felújít, 

ezért a csapból 
minden folyik, 
de mostanában 

víz sosem. 
Mindig váratlan, 
meglepetésszerű. 
Nincs humorod, 

ha arcodra 
ettől nem ül derű. 

 
2017.02.03. 
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Anyám kakasa 

 
Anyámnak nem volt 

tyúkja. 
Csak egy kakasa. 

Büszke volt a kakas 
és büszke rá anyám. 

Hagyta, hogy tollászkodjon 
szemétdomb magasán. 

Sok üres fazék leste, 
várta már, 

hogy csapdába essen 
a kakas és anyám. 

Csapda volt, hogy hagyta 
nem zárta nagyon, 
szabadon járt-kelt 
kint az udvaron. 

„Ej, mi a kő!” 
És mi az ínség! 

Más fazekába került 
a büszke kakas! 

 
2017.02.03. 
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Hullámvasúton 

 
Őrültség egy jó 

szóra várni, 
tudhatnám, 

hogy hol ülök. 
Föl-le megy, mint 
bennem a pumpa, 
hányingerem van 

és szédülök. 
Magamból indulok 

ki én is — ó, én 
naiv gyerek! 
Késő a bánat, 

most már látom, 
átvertek engemet. 

Hiába fáj, 
hiába bánom, 

hangom 
semmibe vész. 
Jajonghatok, 

és üvölthetek, 
nem áll le 

a vasszerkezet. 
Forog a világ 

és a gyomrom, 
ezt megszokni 

nem lehet. 
 

2017.02.03. 
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Hosszú 

 
Nyomokban hó 

és tócsák a járdán. 
Kerülgetem őket, 

felspriccel a sár rám. 
Napsütés. 

Hunyorgok árván, 
mint a rügyek, 
tavaszt várván. 

Mert hosszú volt 
a tél. 

 
2017.02.04. 

 
 
 

Ne nézz körül 
 

Ne nézz körül, 
hogy mit szólnak 

mások. 
Ne érdekeljen a 
más vélemény. 

 
Az egyetlen, amit 

megbánhatsz, 
barátom, 

ha nem a vágyaid 
követve élsz. 

 
Önmagadnak 

ne legyél az árnya. 
Ne ellenkezz és 
titkon ne remélj. 

Szeresd magadban 
az esendő embert, 

kinek lelkében zeng 
a költemény. 
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Ha kinevetnek, 
mert túlzottan jó vagy, 

vagy megvetnek, 
mert őszinte a szád, 

 
a sárdobálókat 

kerüld ki nagy ívben. 
Ne nézz körül, 

csak menj tovább! 
 

2017.02.25. 
 
 
 

Fantáziám 
 

Fantáziám 
szárnyal majd, 

ha a testem 
restell. 

Olyan béna, 
mint én, 

nem lesz még egy 
Pesten. 

 
2017.03.14. 

 
 
 

Rigófütty 
 

Már hajnalban 
zeng az ének, 

a város rigófüttyre 
ébred. 

Itt a tavasz, 
hirdetik. 

Elmúlt a tél, 
jó nekik. 

 
2017.03.15. 
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Marikának szeretettel 

 
A macska tette dolgát, 

fogott egy egeret. 
Olyan jó napom van, 

hogy jobb nem is 
lehet. 

Kidugta orrát a 
kankalin 

az avar és fű közül. 
A kutya békésen 

szunyókál, álmában 
csonttal üdvözül. 

Idilli minden. 
A tó, mint a márvány, 
csak csend neszez, és 

bennem ébred vágy már 
egy vers után. 

Esküszöm, megírom! 
De egy kicsit várjál. 

Cipót sütök fiamnak, 
mit szeret a drágám. 

 
2017.03.15. 

 
 
 

Vidéki idill 
 

A vidéki idill 
szertefoszlott, 

amint a szomszéd 
haza jött. 

Kocsiajtók csapódtak 
tüstént és 

káromkodással 
telt a délelőtt. 

Persze én egy szót 
se szóltam, 

nem kell tűzre 
olaj. 
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Ők annál inkább 
töltötték szóval a 
szerintük uncsi 
csendet, és ihaj! 

 
A tó tükre szinte 

torz lett, 
a fűzfa ága 

felfelé meredt, 
mint kutya szőre, 

ha vicsorogva támad, 
és gondolkodik, 

harapjon-e. 
Hát így élünk mi itt 

vidéken, 
zajos városok megett. 

A szomszéd 
nem költözik el. 

Értitek? 
 

2017.03.18. 
 
 

El van vetve 
 

Nincs fontosabb életemben 
mint a vers. 

Ez egy jópofa 
versminta, vagy 

mintavers. 
Talán a tinta is 

csak minta volt, 
mert kifogyott a 

tollamból, mi 
így lett holt. 

Szemétbe került a 
bele, az kukába, 
mi így lett pont 
tele. Másképp: 
tele lett vele. 
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Más kép: 
 

A kukáskocsi 
dugót okozott, 

amit egy rendőr- 
autó is fokozott. 
Egy nő sokkot 

kapott és zokogott. 
 

A költő pedig elvetette 
versét, mondván: 
három ige rímel 
és az nem szép! 

 
2017.03.21. 

 
Újság 

 
Szerettem volna egy 

lapot. 
Az egyetlen újságos 

zárva volt. 
Kürtöskalácsot 

kínál mind. 
Betűéhséget 

nem csillapít. 
Kihalt egy szakma. 

Szörnyű gyász! 
A világ digitalizált. 

 
Hipp és hopp. 

Kitt és katt. 
Gyorsabb, mint a 

gondolat. 
Szegény Pegazus 
szárnyaszegett. 
Ütött fejembe 

rozsdás szeget. 
Nem kell a vers, 

a költő. 
Nem kellett hozzá 

emberöltő. 
 

2017.03.29. 
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Édes április 

 
A friss levél még 

zsenge zöld, 
babrál a szél 
a fák között. 

Egy kis bogárka 
rügybe ütközött. 

Tavasz dalol 
a szívekben is. 
Mutasd meg 
fényes arcod, 
édes április! 

 
2017.03.31. 

 
 
 

Pára 
 

Rügyek pattantak, 
csipkét terítve a 

fákra. 
Széles égbolton 

felhőket kergetett 
a szél. 

 
Én, aki minden 

léptedet vigyáztam, 
elengedlek könnyedén. 

Már nem harcolok, 
nem tartalak vissza. 

 
A napfény a párát 
hamar felissza és 
tiszta lesz az ég. 

 
2017.03.31. 
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Fatörzsek 

 
Évszázados fák 

állnak őrt a parton. 
Némelyiknek 

koronája sincs. 
Kettétört törzsük 

ég felé mered, 
nyársalva egy 
kósza felleget. 
Hangyaraj étke 
és menedéke, 

amíg nem jön az ár. 
Kérgükön agyag 

védi lakóit 
perzselő naptól 
és fagytól akár. 

 
2017.04.14. 
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Tükröm, tükröm 

 
A reggeli szertartás 

hosszúra nyúlik. 
Már nem kapkodom 

fel a ruhám. 
Megfontolom, mit 
veszek magamra 

ezután. 
A kényelem és az 

egyszerűség fontos. 
Színben világos, hogy 

kedvem is legyen. 
Kávé mellé a kellemes 

híreket szeretem. 
Elolvasom a tegnapi 

versem, átbogarászom, 
hátha találok benne 

hibát. 
Húzok belőle pár sort 

és memorizálom. 
Kis torna az agyamnak 

se árt. 
Aztán az órára nézek, 

Úristen! Tizenegy! 
Hogy elmegy a nap, 

mióta öregszem! 
Veszem a kabátom, 

irány a bolt. 
Egy új vers már 

dörömböl valahol. 
 

2017.04.07. 
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Hajnali ötkor 

 
Hajnali ötkor 
alszik a város. 

Nesztelen siklik 
ködben az éj. 

Villamos csenget 
a körúton hosszan, 

rigó pittyeg a fa 
tetején. 

Ébred az utca, 
tűrhető zajjal, 
indul az élet, 
pörög a lét. 

Nem tudhatod, 
a következő perc 

mit hoz eléd. 
 

2017.04.06. 
 
 

P. Máriának szeretettel 
 

Egy éve vagyok 
ismerősöd a neten, 

ez alkalomból 
tüsténkedem. 

Hogy mire képes 
az internet, 

csak pislogok. 
Ő figyelmeztet rá 
és ez nagy dolog. 

Nekem már semmit 
nem kell fejemben 

tartani. 
 

Isten éltesse 
ismeretségünket 

Mari! 
 

2017.04.14. 
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Még itt a tél 

 
Fél lábbal még itt 

a tél, 
Havas esőt 
hord a szél. 

Ez a dilis 
április 

megtréfál, 
más gondja nincs. 

Tegnap 
a kabátot 

levette rólad, 
ma már borzolja 

a madártollat. 
Éhes varjú 

csak kántál, 
nem lel magot, 
nagy kár már! 

Mindenki a 
tavaszt várja, 

loncsos kuvasz 
és gazdája. 

Eget lesi 
az ember, 

hátha kicsit 
felenged. 

De a fagy nagy, 
mint a páncél, 
dehogy enged. 
Kiáll magáért. 

 
2017.04.19. 
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Reggeli 
 

Az asztalon egy 
fél banán 

várja azt, hogy 
megegyem. 

Ezt fogom most 
reggelizni, 

mert kevés a 
kenyerem. 

 
Van hűtőmben 

sonka, virsli 
rogyásig. 

Kenyér nélkül 
mit sem ér, 
rá a fogam 
nem vásik. 

 
Egyébként egy 

tojást ütnék, 
de azt sajnálom 

nagyon. 
Kikelhet belőle 

csirke, 
ha békén 
hagyom. 

 

Nincs különösebb 
probléma, 
ha diétás a 

reggeli. 
Olyankor a 

joghurt – müzli 
párosa is 
megteszi. 
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Felhajtást 

nem csinálok, 
bár ismerem 

a regulát. 
Királyként 

kell reggelizni, 
Isten is 

jó napot ád! 
 

2017.04.22. 
 
 
 

Széljárás 
 

Ha felöltözöm, 
melegem van, 
ha levetkezem, 

fázom. 
Hogy odakint 

milyen idő, 
függ a 

széljárástól. 
A szél pedig 

erősen fú, 
pedig ez nem 

kása, 
áprilisban 

megengedjük, 
ez az ő szokása. 

Télikabát 
nagyon meleg, 

a bőr pedig 
izzaszt. 

Szél ellen nem 
lehet... 

Régi szólás 
ma is remek! 

Strófáimra pontot 
teszek. 

 
2017.04.29. 
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Május 

 
Május van, 

hétágról süt a nap. 
Hatalmas repceföld 
a világ, hol méhek 

donganak. 
A rét millió 

virágtól tarka, 
tóparton már 
nyílik a barka. 
Árvalányhaj és 
gyöngyvirág, 

kezedbe színes 
csokrot ád. 

Szél kacérkodik 
veled, 

hol öltözöl, 
hol vetkezel és 

fütyülsz a rigóval, 
mert nem lehet betelni 

ennyi jóval. 
 

2017.05.02. 
 

Ember! 
 

Azt hiszi az ember, 
hogy segít a 

bogáron, 
ha talpra állítja 
mindenáron. 
Neki tetszik, 

hogy kék az ég, 
nem tud betelni 

véle semmiképp. 
Egy pillantás 

a széles látóhatárra, 
máris bölcsebben lép 

mind a hat lába. 
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Ha bogárul tudnék, 

úgy, mint aki 
perfekt, 

érteném, hogy mondja: 
Ember! A sors veled 

vert meg! 
 

2017.05.23. 
 
 

Túlélés 
 

Ember nem éri fel 
ésszel, 

hogy vadgalamb 
háló mögött 
fészkel, amit 

galambtalanítás 
címén rakott fel 
drága pénzen. 

 
Turbékolásuk 
a házat felveri. 
Sose lesz csend, 
ez nem emberi. 

 
Vigasz legyen, 

hogy a természet 
közel. 

Tanulj túlélést 
eszközeivel. 

 
2017.05.27. 
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Rózsaszál 

 
Ablakomban rózsa, 

udvarra tekint. 
Fáj a szíve mostan, 

hogy nincsen odakint. 
 

Kertben sok a társa, 
hiányoznak mind. 

Illatát feledve 
búsul egyre itt. 

 
Rózsaszál másképp: 

 
Rózsaszál az ablakomban, 

vágott. 
Egyre csak a társaira 

vágyott. 
Kinn a kertben milyen jó 

a tövön, 
kertész gondoz addig, míg 

megnövök. 
Erős lettem, nagy, sudár és 

szép is. 
Kívánt engem legkülönb 

legény is. 
Nem ezt a sorsot hagyta rám 

anyám. 
Csupor vízben kornyadozzak 

talán? 
Mér’ tettek a kirakatba 

mégis? 
Rózsatövön illatoznék 

én is. 
Megállj ember, megállj kertész! 
Velem ugyan sokra nem mész! 

 
2017.06.03. 
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Tánclépésben 

 
Okos lehetsz, 

de bölcs sosem. 
Szeretet téged 
nem érhet el. 

 
Szíved hideg, 

mint tél, ha fagy. 
Önző és mindig 
kegyetlen vagy. 

 
Szolgáljon mind, 

ez a parancs. 
Te csak bírálsz 
és elfogadsz. 

 
Korán nevetsz, 

vigyázz nagyon. 
Sors kezében 

a hatalom. 
 

Türelmem fogytán. 
A dalnak vége. 
Értelme sincs 

a számat tépnem. 
 

Akinek szól, 
az úgyse érti, 
nem változik, 
marad a régi. 

 
2017.06.08. 
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Fel a fejjel! 

 
Téma mindig van, 

csak le kell 
hajolni érte. 

Nehéz, ha az ember 
reumás. 

Mi mást tehetnék, 
elszalasztom. 
Hajoljon most 

valaki más. 
Nekem itt vannak 

a hársak. 
Az utca tőlük 

illatos. 
Csak fel kell nézni 

rájuk, 
lehajolni nem is 

ildomos. 
Milyen jó, hogy 
ezt felfedeztem. 
Apróság, mitől 
boldog lesz az 

ember. 
Naná! 

Fel a fejjel! 
 

2017.06.10. 
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Hős 

 
A lekvárok 

glédában várják 
a telet. 

Az ember spórol, 
ahol lehet. 

Kint nagy-meleg van, 
bent pedig hőség. 
Az asszony állja, 

tudja, hogy ő 
hős rég. 

Kitüntetése, ha 
gyorsan fogy 

a készlet. 
Karácsonyig tart, 

ha a gyerekek 
nem viszik 
egyszerre el 
az egészet. 

 
2017.06.30. 

 
 
 

Páva 
 

Egyszál-magában 
sétál a páva. 
Ha farktollát 
kitárja, már 

nem fér mellé 
a párja. 

 
2017.07.05. 
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Kés 

 
Nagymamámé volt e kés. 

Ő itt van velem. 
Ha szelek egy kis kenyeret, 

rá emlékezem. 
Egy időben divatja múlt, 

akkor se untam el. 
Rozsdamentes kis kések közt 

kedvencem nekem. 
Talán több száz évesnél is, 

de mit számít a kor! 
Ezt a nagyi érintette, 

csakis róla szól. 
 

 
Másképp: 

 
Sok rozsdamentes 

puccos kés közt 
egy százéves lapul. 

Szerény, ezüst-nyelű jószág, 
önélezős, ahogy mondják. 

Ha megérintem, 
életre kel a nagymamám. 

Mert ő hagyta rám. 
Minden szelet kenyér dalol. 

Minden dal róla szól. 
 

2017.08.15. 
 
 
 

Végén 
 

Olvasni még csak tudnék, 
de ülni nem tudok. 
Ez a fránya öregség 
rohadt egy dolog. 

 
Az ember, ha orvoshoz jár, 

nincs sok ideje. 
Patikában telik el 
a nap másik fele. 
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Gondoltuk, a nyugdíjas lét 

egy nagy vakáció. 
Azóta is kutatjuk, hogy 

mi ebben a jó. 
 

Talán az, hogy szebbnek 
látjuk az elmúlt ötvenet. 

Remélünk még ugyanennyit, 
pedig nem lehet! 

 
A végén majd megbékélünk, 

így jó, ahogy van. 
Úgyse tudunk változtatni 

azon ami ..../van/. 
 

2017.08.15. 
 
 
 

Huzat 
 

A huzat jótékonyan 
járja át a szobát. 

Micsoda mázli, hogy 
elmúlt a kánikula! 
Nem mozdultunk 

eddig, most indulunk. 
Félő, visszatér 

a meleg, 
amit nem úszunk 

élve meg! 
 

2017.08.20. 
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Ő, meg én 
 

Nem érdekel az idő, 
csak megszoktam, hogy 

óra van a kezemen. 
Négyezret nem ér 
egy óraszíj nekem. 

A megszokás nagy úr, 
de hogy mekkora, 

most látom, hogy elmúlt 
a sietés kora. 

A vonat nem megy el 
– velem legalább. 

Későn se érkezem oda, 
hol várnak már reám. 
Aztán itt van a mobil. 

Azon is nézhetem. 
Nézhetném, de ez okból 

soha elő se veszem. 
Jó lesz a rövidebb, 

kétezer ötért. 
Alkuszom rigolyámmal 

és megegyezünk: Ő, meg én. 
 

2017.09.04. 
 
 
 

Mi a pia 
 

Hárpia Árpija 
számára 

az írás terápia. 
 

2017.09.18. 
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Elesett 
 

Egy hasi ultrahang 
éheztet engem, 

ezért vagyok morcos 
és elesett. 

Kopog a szemem 
reggel óta, 

szédülök és majdnem 
elesek. 

Nem értem, miért kell 
délutánra tenni? 

Így egész nap tart 
a szenvedés. 

Már legalább öt 
kávét ittam, 

úgy tűnik, nekem 
az is kevés. 

Mindentől elment 
a kedvem. 

Csak étvágyam 
növekszik egyre. 

 
2017.09.20. 
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Kétségek nélkül 

 
Nincs türelmem 
megvárni, míg 
a reklámnak 

vége. 
 

A Mammon rajtam 
nem úr, kincsem 
senki számon ne 

kérje. 
 

Nem nézek tévét 
rogyásig és nem 
tartom számon, 

mi a trendi. 
 

Ami a számon, 
azt kimondom 
akkor is, ha a 

fejemre csapnak 
érte. 

 
Nem hőzöngök 

és nem jövök 
divatba. 

El se múlok 
soha. 

 
Hol a hazám 

nem kérdezem. 
Itt a helyem. 

 
2017.09.20. 
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Hit, remény, szeretet 

 
Ülnek az öregek 

a padon, hallgatagon. 
Mondandójuk nincsen, 

nem történik semmi. 
A szenzációkat nem 

itt kell keresni. 
Pletykára se éhes, 

ételre meg végképp. 
Megette már mind 
a maga kenyerét. 

Átvitt értelemben és 
konkrétan is igaz. 
Kis veréb csipeget, 

hol morzsát rejt a gaz. 
Talán ő az egyetlen 
mulatság a téren. 

Dicsekedni nincs mit, 
panaszkodni szégyen. 
Még az unokának is 

megvan a gondja. 
Megérti a nagyi, ha 

elhanyagolja. 
Így marad magára 

a sok kicsi öreg. 
Házastársa helyett 

a magány gyötri meg. 
Ez is, az is rossz volt. 
Ez’tán csak jobb jöhet. 

 
Elmormol egy imát. 

 
Az menti meg. 

 
2017.09.22. 
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Lomtalanítás 

 
Tornyosul a sok lom. 
Guberálók hada jár, 

nem is gyalog és nem is 
Ladán. 

Ami másnak nem kell, 
itt most lazán elkel. 

Egy ápolt hölgy, fülén 
mobillal, 

lelkesen navigál valakit, 
aki mindjárt itt van. 

Két hokedlit ölel 
magához, 

látszik, hogy vonzódik 
a valódi fához. 

Nagyon praktikus darab, 
nem lenne jó, ha itt marad. 

 
Mindenki higgadtan matat, 
nincs hajcihő, mint máskor. 
Az egyetértés csendje leng 
utcahosszat, akár a zászló. 

 
Boldogan hunyorgok 

a napba, 
mert nyugalom 

és szép idő van ma. 
 

2017.09.30. 
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Gyász 

 
Az élet véges. 
Szörnyű kín, 

búcsúzni attól, 
ki tegnap volt, 

ma nincs. 
Akihez kötődtél 
sok-sok szállal. 

Ezzel a gubancos 
fonállal 

mihez kezdesz most, 
halandó. 

Az élet véges. 
Ez az adó. 

Kiveti ránk a sors. 
Hálójában ficánkolunk, 

mint kifogott halak. 
Fonalát elvágni 
kötődéseinknek 

csak sorsunknak szabad. 
 

2017.10.01. 
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Lajos 

 
Résnyire nyílt ajtón 

kémlel a macska, 
Lajos. 

 
Féli az utca zaját, 

de a talpa már 
olajos. 

 
Kint nagy a zaj, 
kukás kocsi tör 
szemetet, őröl a 

gép. 
 

Kihasználva 
gazdája 

lankadó figyelmét, 
Lajos lelép. 

 
Féli az utca zaját, 

szokni kell neki ezt 
a zenét. 

 
Mikor, ha nem most. 

Egy éves elmúlt. 
Ez már a férfi lét. 

 
Bátran osont át utcán, 

teren. És jött a vég. 
 

Gázolt teteme 
út közepén. 

 
2017.10.08. 
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Lenni, vagy... 

 
„Lenni, vagy nem lenni, 

ez itt a kérdés.” 
Az egész életünk 

mindvégig kísértés. 
Néha ezt akarjuk, 

néha azt. 
Mindenki másban 

keres vigaszt. 
Az álmodó ébredni 

vágyik, 
az éber szunnyadna, 

míg el nem ér az 
ágyig. 

Ki mondja meg, 
mi lesz a mérték. 

Az álmodót az éberek 
utol nem érték. 
Lehet fantaszta, 

őrült,vagy bűnös 
nagyon. 

Bocsássatok meg neki 
egy napon. 

 
2017.10.25. 
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Őszidő 

 
Szél hajlít fákat. 

A színes levélkupac 
egyre nő. 

Kerget nehéz esőt felé 
az őszidő. 

Az est lassan leszáll, 
mint jóllakott 

madár. 
Őrt áll, 

feszes vigyázzban, 
lámpa pislog a 

sarkon magában. 
Fénye lassan imbolyog, 

tócsák tükrében 
néz egy csillagot. 

 
2017.10.27. 

 
 

Ridikül 
 

Sokak szerint 
a nőiség jelképe 

ridikül. 
Nekem nem ül. 
Egy cetli sem fér 
bele gyűretlenül. 
Ha egy kulcs kell, 

kiborítom és 
minden szétgurul. 

Ettől én is kiborulok 
váratlanul. 

Legalább magamat 
szedjem össze, 

az a cél, 
egy nagy szatyorral 

indulok útnak, 
amibe minden 

belefér. 
 

2017.10.29. 
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Baleset 
 

Undok volt a hangod. 
Elment a kedvem. 

Kérni tőled így blamás. 
Nem haragszom, csak 

hamvába holt a parázs. 
Pedig jó lenne néha 

melegedni. 
 

Egy jó szó sokszor 
kisegít. 

Egy érintés, hogy éltünk át 
mi is ennyi kínt. 

De nem haragszom. 
Hogy felhívtál, jól esett. 
Nem úgy sült el, ahogy 

szerettem volna. 
Fogjuk rá, hogy baleset. 

 
2017.10.29. 
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Á-mee-rika 

 
Amiket írsz, az meredek. 

A monitorra ijedten 
meredek. 

Remélem, ebből egy szó 
se igaz. 

Csak ijeszt a vejed, ki 
gaz. 

Minek neki egy féléves 
út. 

A medve bőrére előre 
/be/rúg. 

 
Micsoda földrész 

Á-mee-rika, 
ahol ezt is meg meri 

tenni a.... vőd. 
Ötlete merész 

és blőd! 
 

2017.10.30. 
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Csalódás 
 

Első látásra 
beleszerettem. 
Egy pillantás 

és semmi más. 
Mind közt ő volt 

a legszebb. 
Szívemben ért a 

vallomás. 
Kidobtam mégis. 
Csalódtam benne. 

A gyönyörűség 
mást takart. 

Belül penészes 
a kívül hibátlan 

paprika. 
 

2017.11.01. 
 
 

Lázadok 
 

Lázadok, mint egy 
gyerek. 

Miért fogjam be 
a szám? 

Ki mondta, hogy 
a sorssal nem 
lehet pörölni 

ezután? 
Mert ennyi év 

eltelt itt a földön, 
miért legyek béna 

és beteg? 
A Menny kapuja 

csak annak nyílik, 
aki a földön a 

kínok kínját élte meg? 
Én az életre szavazok 
és nem érdekel más. 

Ígéretekkel 
tele a padlás. 

 
2017.11.01. 
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Szívem 

 
Szívem csücskében 

él egy kislány, 
aki voltam 

valaha. 
 

Ő vigyázza 
minden léptem, 
el ne tévedjek 

a létben. 
 

Ő vigyázza 
minden álmom, 
nehogy nagyon 
földön járjon. 

 
Ez a kislány 

vagány egy nő, 
költészete 

hajmeresztő. 
 

2017.11.01. 
 
 

Szép szó 
 

Szép a magyar nyelv. 
Meglepődöm éppen, 
ha ott hallom, ahol 

már nem is reméltem. 
Volt egyszer a latin, 
másszor a germán, 
ánglicizmust hozott 

a legújabb tudomány. 
Nevén nevezni bármit 
nyelvünkön is lehet. 

Mindenre van szavunk, 
zenei élvezet. 

Mégse örülök egy 
nagyon szép szónak. 

Hazug, hízelgő, 
mint kígyó, mar. 
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Lisztérzékenység, 
ezt mindenki elérti. 

Cöliákia az igaz neve, 
szigorú diétával 
kell tenni ellene. 

 
E csúnya betegséget 

szép szóval illetni bűn. 
Nem ártatlan érzékenység, 

nem is allergia. 
 

Legyen a neve 
autoimmun Cöliákia. 

 
2017.11.17. 

 
 

Hitvallás 
 

Ha lebilincsel, 
fogva tart a téma, 
arról verset kell 

írni még ma. 
Nem hagyom kihűlni, 

olyan, mint az étel, 
ha melegen tálalják, 

úgy fogyasztom én el. 
Ha dallam nem csendül 

szívemben, 
ha jéghideg van 

belül, 
mégpedig kietlen, 

nem írok le semmit. 
Átok lenne rajta. 

Nem vagyok grafomán, 
inkább művész-fajta. 
Nem kilóra mérem és 

nem is darabra. 
 

Az én versem sose lesz 
abrakadabra. 

 
2018.01.27. 



232 

 
Divat 

 
A mondhatatlan 

versek kora jött el. 
Hiányzik ritmus, rím 

és zene. 
Mintha egy sótlan étel 

mindenkinek egyformán 
ízlene. 

Korszerű, akár az 
anorexia, divat. 

Akinek nem tetszik, 
szégyellje magát 

emiatt. 
 

2018.02.03. 
 

Felhördülés 
 

Esküszöm rá, 
nem gondoltam, 

hogy pimasz leszek. 
Számomra is 

meglepetés, hogy 
megmondtam 

neked. 
Részeg, gyerek, meg 

a bolond 
mond csak igazat. 

Találd ki, hogy 
melyik vagyok 
és ki igazgat. 

Lehet, hogy én 
mindháromnak 
jól megfelelek, 
győzzétek csak 

borogatni 
mindkét feletek. 

Rettenetes felhördülés 
kísér utamon. 

Szerencsére távolról 
ezt nem hallhatom. 

 
2018.02.15. 
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Satrafa 

 
Pálcát törsz mások 

felett. 
Kényszeresen mondsz 

véleményt és jó 
csak a tiéd lehet. 
Neked mindent 

szabad, 
akkor is, ha hazugság 

minden szavad. 
 

Másképp: börtönőr 
 

A szabadságod ott 
kezdődik, ahol a 

másoké vége. 
Elmondhatod: neked 

megérte. 
 

2018.02.22. 
 
 
 

Rivális 
 

Írtam egy remeket, 
azóta is remegek, 

hogy fogom 
felülmúlni ezeket. 

Magammal vagyok 
versenyben éppen, 

remélem megúszom 
épen. 

 
Micsoda rivális! 

 
2018.01.21. 
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Jó napot, 21. századi himnusz 
 

Amit az ember 
eltékozolt, 

nem kapja vissza már. 
Két kézzel szórtam 

kincseim, 
a jövőm már sivár. 

Még lehet szép nap, 
kék az ég is, 
de a jó már 

elkerül. 
Ezért a legszebb 
kívánságom ez. 

 
Magyar vagyok és 
nem szégyenlem 
a régi jó szokást. 
A sírokat is szép 

nap süti, de áldást 
rá ne várj! 

Remélem, nemzet 
nem süllyed el 

és békében élhetünk. 
Édes jó Istenem, 

add meg nekünk! 
 

2018.02.22. 
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Föld 

 
Ülök egy felhő szélén 
és lógatom a lábam. 

Alattam üveggolyó a 
Föld, hogy hívjon, 

vártam. 
A színes golyó 

csak pörgött alattam, 
én ültem szédítő 
magasban, hogy 

lelépjek, feladtam. 
Messze van, távoli, 

nem hív és nem bátorít. 
 

2018.02.26. 
 
 
 

Hernyó 
 

A réten annyi 
nagy marha legel, 

talán akad egy 
zöld levél nekem. 
Berágta magát egy 

útszéli bokorba, 
népes családjából 
él – már mióta – 
egy fészekaljnyi 

fióka. 
 

2018.03.04. 
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Bandi elképzelt viszontválasza Lédának 

 
Párizsi szalonban 
készült a ruhád, 
így lettél úri nő 

és felnézhetek rád. 
De honnan a pénz? 
Egyiktek dolgozott? 

Költői kérdés, 
nem komoly dolog. 
Te sem vagy különb 
mint egy kurtizán. 

Az legalább vállalja, 
amit csinál. 

A sok „fontos” ismeretség 
nem ágyban köttetett? 

Rajta is kaptalak 
benneteket. 

 
Volt, ami volt. 
Őrizzük meg 
azt a képet, 

amit alkottam rólad 
és szép lett. 

 
2018.03.08. 
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Szombat délutáni eső 

 
Fénylik a háztető. 
Kémény árnyéka 

egyre nő. 
Tar ágak fáznak 

az udvaron, 
hiányzik a lombjuk 

nagyon. 
Ma visszatér a tél. 

Ne bomolj, te rügy! 
Ne bomolj, virág! 

Foga lesz a fagynak, 
lesz majd, ami rág. 

Kutyám se zavarnám ki, 
ha lenne. 

Ebben az időben 
jobb bent a melegben. 

 
2018.03.17. 

 
Visszatért a tél 

 
Visszatért a tél 

csak egy pár napra. 
A fagy kemény, 

mintha maradna. 
Összébb-húz rajtam 
sálat, kabátot a szél. 
Rákérdezek, mégis 

miket beszél. 
Ha fütyül, sapkám 

fülemre húzom. 
Ha fúj, tartom a 

hátam, úgy megyek 
úton. 
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Ha legyezget csak, 
várom a tavaszt. 
Fülembe is súgja 
mindig ugyanazt. 

„Élni jó és élni szép. 
Felejtsd a rosszat 

némiképp.” 
 

2018.03.18. 
 
 
 

Két sor 
 

Úristen a mennyben 
így köszönt: – na menj be! 

 
2018.04.12. 

 
Seb 

 
Ülök és várom, 

hogy száradjon a seb. 
Nem tudok cipőbe bújni, 

az a legkevesebb. 
Nem fáj és nem érzek 

semmit. 
 

De mégiscsak 
bosszantó dolog, 

ha elmarad 
a hétvégi túra, 

amit egy apró seb 
indokolt. 

 
2018.04.24. 
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Megint két sor 

 
Kiszállnék ebből a 

testből, mert rest lőn. 
 

2018.04.20. 
 
 
 

Sirató ének 
 

Minden perc ajándék, 
amit itt töltök a Földön. 

Ezt az ajándékot 
az Isten 

visszaveszi rögtön. 
Korunkbéli, ha távozik, 
megkönnyezzük rendre. 

Magunkat sajnáljuk, 
bizony, helyette. 

Minden könnycsepp 
magunk siratása. 

Faképnél hagyott az, 
aki Isten mása. 

Csimpaszkodnék belé, 
elkéküljön keze. 

Szerelmes életemnek 
ő volt egyik fele. 

Nem szűnik zokogás, 
belül hangos jajszó, 
holló-fekete gyász 

vállaimon, 
nehéz palást. 

 
2018.04.25. 
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Várakozással telik 

 
Várakozással telik 

el a nap. 
Szinte minden 

jöhetne hamarabb. 
Várakozunk villamosra, 

buszra. 
Van, aki csodára vár – 

aztán örül, ha megúszta. 
Orvosra is hónapokat 

várunk. 
Aki tényleg beteg 

meggyógyul magától. 
Várólistája van 

a fodrászoknak is. 
Felkerülni rá, 

egy újabb dátum 
megint. 

Ha korán van, 
még nem írnak bele. 
Ha késő – már a lista 

betelt. 
Örülj, ha a valamiden 

luk van. 
Ne reklamálj abban a 

minutban. 
 

2018.04.27. 
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Lent és fent 

 
Fönt felhők kergetőznek, 

lent a gondolataim. 
Elnyúlok hanyatt 

az ágyon és várom, 
hogy mellém dőlj megint. 

Nem váltom meg a 
világot, nem mondok 

bölcseket. 
Egy gondolatom sincs, 

amivel bölcs legyek. 
Jó így cél nélkül 

könnyedén, 
mint aki nem 
akart semmit, 
de eléri, mint 
felhőt a fény. 

Jó ez a lebegés. 
Szárnyalás? Lehet. 

Már felhő vagyok és 
Te a fény. Nekem. 

 
2018.04.29. 
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Kúra 
 

Rá fogsz jönni, 
hogy a kalács 

nem fogyókúrás étel. 
A háj felkúszik hasadra 

és úszógumit képez. 
Kihízod az ingeidet, 
csíkost és kockásat, 

hiába úszol le 
méterben több százat. 

Úszástól az étvágyad nő, 
evéstől a hasad. 

Legjobb kúra a szerelem, 
mitől szíved hasad. 

Nem gondolsz evésre, 
csupáncsak a nőre. 

Őt etesd és ő fog hízni, 
Te nem – egyelőre. 

 
2018.04.30. 

 
 

Kitüntetés 
 

Én vagyok a legkedvesebb 
költőm. 

Szívesen olvasom a verseim. 
Mit tagadjam, azért írom, 
mert ebben örömöm telik. 

Mint serdülőnek tükörbe nézni, 
mániákusan érdekel, 

mi az, amit pár éve gondoltam, 
és ma hogy szólna énekem. 

Szeretem másképp is megírni, 
sőt többféleképp, ha lehet. 
A költészet játék és teljesen 

elvarázsol. 
Ha elvarázsol mást is, 

már elértem, mit elérhetek. 
Kitüntetés, ha Peruban 

olvasnak és bárhol a világon 
értenek. 
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2018.05.03. 
 

Julis 
 

Gyenge Julis és beteg, 
semmire ne kérjétek. 

Minden cipő nyomja lábát, 
pedig tegnap kézen járkált. 

 
Nincs vele ma semmi gond, 

amíg megy neki a dolog. 
Ott a kutya eltemetve, 

mikor neki nincsen kedve. 
 

Se kedve, se ereje, 
se hordható cipeje.4 

Akinek ma kedve nincs, 
akárki is – nem nagy kincs. 

 
2018.05.04. 

 
 
 

Erény 
 

A világot megváltják 
mások, 

a dicsőség nem lesz 
enyém, 

de azt tudom, hogy 
hova kell állnom 
és ez már erény. 

 
Különbséget teszek 
jó és rossz között, 

szívembe béke 
és dal költözött. 

 
2018.05.17. 

 
 

                                                           
4 Szándékos szótorzítás 
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Szilárd 

 
Fordított hipochonder 

leszek. 
Ez lesz a mániám. 
Engem minden baj 

elkerül, 
még a tatár is ám! 
Vírusok, bacik és 

pasik. 
Ó, egek! Még az asszony- 

nevem is elfelejtetem. 
Ha kifordul sarkából 

a világ, 
szilárd csak én leszek, 

nekem hinnem kell ebben, 
emberek! 

 
Ez a pletykagép, 

aminek net a neve, 
mindenhol kísért, 
mozdulni se lehet 

nélküle. 
Kikapcsolom magam 

e körből, 
elég a panel-szövegből, 

de rögtön! 
 

Hirtelen gyógyulásom 
oka és kényszere. 

 
Nem tudom, e vers sároz, 

avagy fényez-e? 
 

2018.05.23. 
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Tréfa 

 
Jól kipróbáltatok, 
akkor most egál. 

Szerény személyem 
bárki előtt megáll. 

Nemcsak én vagyok beteg, 
hanem a rendszer. 
Az én bajom, hogy 

vele öregszem. 
Három „P” úgy 

szól, hogy 
Pénz! Pénz! Pénz! 

Ha ilyen injekciót kap, 
semmi vész. 

Én meg elleszek 
valahogy. 

Nem haragszom, hisz 
tréfa volt! 

 
2018.05.26. 

 
 
 

Töredék 
 

Igazi gazdagság 
egy blöki, 

aki az orrát hozzád 
dörgöli. 

Jobban megért, mint 
bárki más, 

neki Te vagy a legdrágább, 
nem vitás. 

 
2018.05.31. 
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Zűrzavar 

 
Írhatnék verset, 

senki nem zavar. 
A fejemben van 
éppen zűrzavar. 
Kutyáról írnék, 
felkelt a pimasz. 

Ott hagyott faképnél, 
pedig nem kuvasz. 
Szépen kanyarítom 

a „k” betűt, 
rá gondoltam 
egész délelőtt. 

Folyton hülyeségen 
jártatom agyam, 

hogy lehet hetven, 
aki így agyal. 

 
A kutya fontos, 

róla írni kell. 
 

De ki mondta, 
hogy pont most? 

 
2018.06.01. 



247 

 
Álarcok 

(Karádira gondolva) 
 

Mosolygok, mert úgy se 
lesz jobb. 

ha panaszkodom, 
megszólnak érte majd. 

Ki dicsekszik, 
tudd, hogy mindet 

hiúsága és vágya hajt. 
Álarcod jobb, ha más. 

Ne kérjen számon 
senki vallomást. 

Álarcodat, ha 
leveszed, 

tükörnek háttal 
fújj egy felleget. 
Így vagy úgy, de 

játszol. 
Mindig másnak, 

máshol. 
Legalább magadnak 

valld be most, 
elment az a 
villamos, 
elszúrtál 

egy életet, 
ennél jobban 

nem lehet. 
Zokogj, ahogy a 
torkodon kifér. 
Ne könyörögj 

életért. 
Most már minden 

elveszett. 
Elfújnak, mint szél 

a felleget. 
 

2018.06.03. 
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Batyu 

 
Torkaszakadtából 

üvölt a pici. 
Gyerek még és már 

így tud csak 
játszani. 

Mi lesz, ha felnő...? 
Nagy kérdőjel ez. 

Ez van batyujában, 
szülőktől leste el. 

Az óvónő tűri. 
Jobb, ha szót se szól. 

 
Elsírná magát, de nem 

ezért fizetik. 
Mit csináljon, ezt 
tanulta évekig. 

Mint zsírfolt a ruhán, 
terjedő, 

ez a viselkedés a 
menő. 

 
2018.06.08. 
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A róka, a holló, meg a sajt 

 
Magyar legyen, ki 

magyarnak vermet ás. 
Közülünk, mondták, 

senki nem hibás. 
 

Széchenyi volt a holló. 
Országunk a sajt. 

Egy csomó uzsorás 
a róka, ki bekavart. 

 
A „Hitel” tette dolgát. 

 
„Buta magyar” 

Megszűnt az ősiség. 
Országtok innen 

a miénk! 
 

2018.06.12. 
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Nehéz 

 
Valamiről írni 

könnyű, 
a semmit megfogni 

oly nehéz. 
Látod én, hogy 

markolom meg? 
Mint kedvesét a 

tengerész. 
Engem kifosztottak 

párszor, 
ahogy anyát 
kifosztanak. 
A fájdalmat 
leírni, hogy 
hiányzol, 

nekem csak 
versben szabad. 

 
Ki tiltja meg, hogy 

rám nézz? 
Ki tiltja meg, hogy 

átölelj? 
Ki tiltja találkozásunk? 
Ki áskálódik ennyire? 

 
2018.06.14. 
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Hamis 

 
Ha ígérek, betartom. 

Nálad szép szó, 
semmi más. 

Úgy vettem észre, 
manapság nem 
szégyen az, ha 
nem szokás. 

Minden képlékeny 
lett és minden 

hamis. 
Nemcsak a 

hangodon érzem, 
az vagy magad is. 
Sajnálom nagyon. 

Szerettem volna hinni 
benned. 

Te voltál, aki nem 
engedted. 

 
2018.06.14. 
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Csapongok 

 
Minden nap 

új reményt hoz 
és új kiábrándulást. 

Néha úgy érzem, 
elég volt, 

majd, hogy mégis 
oly csodás. 

Mikor fogom 
észrevenni, 

hogy itt nincs helyem. 
Senkit nem érdekel, 

mi van velem. 
Csapongok, mint 

viharban 
szirtek között 

hajó. 
Irányt téveszteni 

nem volna jó. 
 

2018.06.18. 
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Kufárok 

 
Krisztus kiverte a 

kufárokat, 
de a magyar nem 

tanult. 
Mikor fogunk össze, 

hogy 
miénk legyen a 

múlt. 
 

2018.06.20. 
 
 
 

Aprócska dal 
 

Az állvány is omlik, 
akár a vakolat. 
Áztatta eső és 
nyűtte fagy. 

Régi, köröndi ház, 
jól vigyázz, 

ha arra jársz. 
 

2018.06.21. 
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Négykezes 

 
Nincs kilincs kívül, 

belül retesz se. 
Fogod az ajtót, 

az ülőkét lehajtod, 
papír a harmadik 

kezedben. 
Negyedikkel törlöd, 
agyadban egy ördög, 

tótágast áll. 
Kórházi vécén 

pesti beteg 
játszik négykezest, 

közben (mást is) csinál. 
 

2018.06.26. 
 
 
 

Ég veled 
 

Ne legyen harag szívedben, 
amikor én elmegyek. 

Búcsú nélkül, ahogy szoktam, 
nem hagyom itt névjegyem. 

 
Nem tudod, hogy ki voltam, 

nem is sejted, ég veled! 
Majd amikor már hiányzom, 

nyilall beléd döbbenet. 
 

Könnyű most még legyinteni, 
amit mondok, csacsiság, 

de idővel megérted majd, 
jót akartam, semmi mást. 

 
2018.06.29. 
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Békesség 

 
Nincs erőm ellenséget 

szerezni, 
bár barát sem válik 

belőle soha, 
de sokat lenyelek, 
ha ez a békesség 

záloga. 
Meguntam a 

felesleges alkut, 
udvariassági köröket, 
győzködést, vagy amit 

akartok. 
Nem kellenek a kivont 

kardok. 
 

2018.07.05. 
 
 

Félsz 
 

Ő, aki elmegy és 
rágja félsz, 

egy pillantással 
rám se néz. 

Más a fontos, 
a randin pontos. 

Jól érzi magát 
valahol pont most. 
Koccintgat evvel, 
koccintgat avval 

és sápítozik 
ott, ahol baj van. 

Sose téveszti 
a megszólítást. 
Van humora, 
nem is vitás. 

Mindenki várja, 
mindenki félti. 
A társaságban 
egyetlen férfi. 

 
2018.07.05. 
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Bízni Istenben kell 

 
Bízni Istenben kell. 

Vakon senkiben, soha. 
Várd meg, míg rászolgál. 

Ne legyél ostoba. 
 

Ő hibáztatna 
és röhögne ki 
naivságodért, 

pedig ez kell neki. 
 

A gonosz prédára vár. 
Jogokról papol. 
A sajátját nézi, 

észre se vesz sehol. 
 

2018.07.10. 
 
 

Légtornász 
 

Légtornász legyek, vagy 
utcanő? 

Köreitekben mi most a 
menő? 

A költő nem, az igaz, 
túl sokat papol 

és mindig nyűge van 
valahol. 

Kellemetlen népség. 
Szőrszálat hasogat, 
míg megtömnéd a 

hasadat. 
Nem pendülsz egy húron 

vele. 
Lehet, kipenderítene. 

Őszinte megmondó embered. 
Valld be, pont ez nem kell 

neked. 
 

2018.07.15. 
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Háztetőn galambok 

 
Az emberek mindent 

védenek. 
Mi nem találtunk 

jobb helyet. 
Fészkünknek csak 

csatorna jut. 
Nincs sehol egy 

nyugodt zug. 
Eső esik és szél 

fütyöl, 
fészkünket varjú 

dúlja föl. 
Kit nem vitt el a 

vad vihar, 
fiókát nevelünk 
mindannyian. 
Ebből áll kis 

életünk. 
Egymásért küzdve 

élhetünk. 
 

2018.07.16. 
 
 

Hatlövetű 
 

Ébredj, balek, 
ébredj, lúzer, 

csörög már a vekker. 
Hatlövetű bukszád 
nyisd ki és a haver 

nem ver. 
 

Nem gatyázik sokat 
bandita és gengszter, 
mindig előbbre van, 
akárcsak a hekker. 
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Ébredj, balek, 
ébredj, lúzer, 

csörög már a vekker. 
Hatlövetű bukszád 
nyisd ki és a haver 

nem ver. 
 

2018.08.01. 
 
 
 

Grill 
 

Egy grillcsirke 
van az égen 

felhő-képben. 
Lehet, hogy 

az lesz az 
ebédem éppen? 

 
2018.07.21. 

 
 

Bűn 
 

Csontomig hatolt 
a bűnöd. 

Ügyvédet nem 
pénzelek, hát 

tűrök. 
Többé nem ámítom 

magam, 
itt a vég, hamar. 

 
2018.07.22. 
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Mégsem 

 
A Te bűnöd 

az én büntetésem. 
Sok bajom van, 
nem haragszom 

mégsem. 
Ha hittem neked, 

az én hibám. 
Egy élet eltelt 

és nincs tovább. 
Nincs mit megbánni, 

már nem érdemes. 
Jóvá tenni semmit 

nem lehet. 
Talán a búcsú 
lehetne szép. 

 
2018.07.22. 

 
 

Mellékhatás 
 

Haragszanak rám 
az orvosok. 

Azt mondják, sokat 
okoskodok. 
Utánanézek, 
annyi szent. 

Nem veszek be 
minden gyógyszert, 

mert minek. 
A gyártónak így is 
búsás haszna van. 

Engem meg szó szerint 
megkopasztana. 

Török és tatár 
nem adott nekünk 
gyógyszert soha. 

Felesleges lett volna 
ellenünk ostroma. 

 
2018.07.23. 
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Tüneti kezelés 
 

Ha kikapcsolod 
a piros lámpát, 
attól még jön a 

vonat, csak nem 
látják. 

 
2018.07.22. 

 
 

Lángol 
 

Fúj a szél a szobában, 
megy a ventilátor, 

olyan meleg van itt, 
hogy a szék is lángol. 

 
Ruhátlan se bírom, 
bőröm is levetném, 

elrontja az egész napom, 
reggelem, s az estém. 

 
Kimenni sincs kedvem, 

ide vagyok kötve. 
Szívesen kiszöknék 
a novemberi ködbe. 

 
Augusztus elseje van, 

úgy tűnik örökre. 
 

2018.08.01. 
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Átok 

 
Összerogy a térdem, 

összerogy. 
Olyan vagyok én ma, 

mint a rongy. 
 

Megátkozott engem 
az élet, 

mióta a lábam 
gyenge lett. 

 
Vedd le, Isten, ezt 

az átkot, 
tedd arra rá, aki 

bántott. 
 

Tedd arra, ki 
rágalmazott, 

aki rólam rosszat 
gondolt. 

 
Rosszat gondolt, 

rosszat adott, 
sújtson le rá 
a haragod. 

 
2018.08.02. 
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Annyi 

 
Annyi volt a zápor, 
hogy gőzöl a tető. 

A földön nincs tócsa, 
csak a pára nő. 

 
Szaunában érzem magam, 

tapad rajtam a ruha. 
Levegőt is alig kapok, 
ebben a szűk odúban. 

 
Tágas lenne a világ, 

ha nem fájna a lábam. 
Sok helyre mennék még, 

amerre nem jártam. 
 

Képzeletem lendül, 
sajnos nem a lábam. 
Én csak botorkálok 
ebben a világban. 

 
2018.08.06. 
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Oltás 

 
Uram! Ön ajtót mutatott. 
Mit szól ehhez a kutyája? 

Van? Nincs? Halott? 
Milyen érzelmek dúlnak 

keblében éppen. 
Szeretetről szó nincs, 

azt már értem. 
Aki segítségért jött, 

az elveszett. 
Kutyája helyett Ön 

veszett. 
Pedig egy oltás 

mindent megelőz. 
Mint forró víz a kuktát, 

magát szétveti a gőz. 
 

2018.08.09. 
 
 
 

Fix 
 

Járás közben 
mindig az egyik láb 

van fixen. 
Kényes az egyensúly, 

ha az a láb 
megviccel. 

Kezemben szatyorral, 
megcélzom a boltot. 

Óvatosan lépek, 
mert félek, hogy 

megbotlok. 
Ha gond nélkül 

érek haza, 
hálát adok az égnek. 

Legközelebb az orvosnál 
csípőprotézist kérek. 

 
2018.08.11. 
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Dialektika 

 
Nem megyek sehova, 

pedig vágyom. 
Fekszem egy elég nagy 

ágyon. 
Egy család elférne 

rajta. 
Egyedül vagyok, ki 

lakja. 
Mozdulok, mozdul egy 

kő is. 
Jajgatok, jajgatna 

ő is. 
Mint mesében pórul járt 

farkas. 
Vizet iszom, könyörgöm, 

hallgass! 
A kút kiszáradt, víz 

jön a csapból. 
A vadász fáradt és 
nem kér a ricsajból. 

 
2018.08.28. 

 
 

Tömören 
 

Nem minden az, 
aminek látszik. 

A pásztor farkas, 
a bárány hiánycikk. 

 
2018.08.26. 
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Törekedtem 
 

Túl türelmes vagyok. 
Probléma nálad? 

Szerénységem elvan. 
Essen le állad. 

Nem rágtak semmit 
fülembe éppen. 

Nem csócsált senki 
számba pépet. 

Magamnak köszönök 
mindent, ami érdem. 

Amire vágytam, 
sokszor el is értem. 
Kerültem mindig 

azt, aki ártott. 
Próbáltam élni 
e cudar világot. 

 
2018.08.29. 

 
 

Közel 
 

A csodát várhatom, 
most már csak az 

segít, 
de allergiás vagyok rá, 

mint mindenre, 
megint. 

Mindig valamire 
várunk, ami nem 

jön el. 
Egyszerűbb volna 
belekapaszkodni 

abba, 
ami itt van és 

közel. 
 

Összeteszem mind a 
két kezem és 

örülök annak is, 
hogy létezem. 

 
2018.09.20. 
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Nyárutó 

 
Mutatóba kisütött a nap, 

de már nincs meleg. 
Suttogóra fogja: 

– ne félj, nem perzselek. 
Gyűlnek a felhők az 

égen. 
Bárány és sötét tekintetű 

zápor. 
Melyiket kapjuk 
nyakunkba, nem 
tudjuk igazából. 

A szél szeszélyes, 
klimaxos némber. 

Cibál vagy simogat, 
nem döntötte még el. 

Ablakom előtt 
hajladoznak ágak. 
Nyögik a nyárutót, 

amit a lomb 
ki nem állhat. 

 
2018.09.24. 
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Pánik 

 
Mint ki rossz vonatra 

szállt és leugrani készül, 
úgy borzaszt gyorsuló 
kényszere a végnek. 

Élni muszáj. 
Kimért idő kereke kattog, 

nem látok tisztán, 
surran a táj. 

Megéri-e? Sínen vagyok? 
Vagy mégis a másik? 
Merre vezet a félelem 

innen? 
Harc az idővel. Pánik. 

Töltés, vagy a táj. 
Nehéz a döntés. 

Élni muszáj. 
 

2018.10.06. 
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Tavaszt érez 

 
Tavaszt érez 

tökben a mag, 
kihajtott. 

Zöld levelet 
növesztett az 

akarnok. 
Kibeleztem, 
kanalaztam 

a tökből,  
megsütöttem 

a húsát, 
de rögtön. 

Ősz van és tél 
jön utána. 

Ne ácsingózz 
a tavaszra, 

te árva! 
Hiába zöld 
szikleveled, 

szemétbe kerül 
a beled. 

Ott tökölhetsz, 
amíg mered. 

 
2018.10.06. 
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Golden 

 
Arany almát terem 

az almafánk. 
Magházában 

csodás bálterem. 
Arany ruhában 

királyfi és 
királylány terem. 

Mindjárt szól is a zene, 
talán táncra perdül 

az arany-pár, 
ahogy illene. 

 
Kicsi a fa, 

roskadnak az ágak, 
egy lepottyanó érett 

alma, vigyázz, 
kupán vághat. 

 
2018.10.11. 
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Idő 

 
Boldog vagyok. 

Most nem fáj semmi. 
Meg kell becsülni, 

ritka pillanat. 
Megállapítom, 

hogy az idő 
gyors lábakon 

szalad. 
Minden más lesz. 

El is felejtjük 
milyen volt tegnap. 

A régi kín már 
nem fáj, se másnak, 

se nekünk. Jelen 
ha boldog, holnap 
már mindegy lesz, 
hogy ma tévedünk. 

 
2018.10.12. 

 
 
 

Csalafint 
 

Már régóta esedékes 
a műtét. Kár letagadni. 
A fájdalom most már 
testet, lelket emészt. 

Csak bátorságom 
hiányzik hozzá és kész. 
Szunnyad a szándék. 
Hittem a csodát, aki 

csalafint, agyafúrt, égi 
és mint a rongy, 

földre rogy. 
Kár felidézni. 

 
2018.10.14. 
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Áldozat – áthozat 

 
Miért azt szólják meg, 

aki vétlen, 
ki áldozat lett? 

Nem értem. 
Elítélik. „Biztos 

hibás.” Alaptalan 
feltételezés minden. 

Mi más. 
Megszólja ismeretlen, 

ismerős. 
Amit hát mögött 
beszélnek, kicsit 

erős. 
Vele nem beszél senki. 

Méricskélik némán. 
A zsarnok dicsekszik. 

Nem panaszol. 
Ő a hős. Számomra 
felettébb ismerős. 

Mi lenne, ha a díszes 
közvélemény hátat 

mutatna neki? 
Azt kapná végre, 

ami megilleti! 
 

2018.10.15. 
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Aprókák 

 
Szaporázom a léptem, 

mert magamnak 
megígértem, hogy 
pontos leszek, lám 

ideértem. 
 

Trolival futottam 
versenyt ezért 

egyenest és 
kiérdemeltem az 

időtől, hogy 
hozzám ily 

kegyes. 
 

Süt a nap és 
kellemes meleg. 

Vénasszonyok nyara, 
mert ember’ nem 

élte meg. 
 

Nagy számok törvénye 
megint. 

Mi húzzuk az igát, 
a Jóisten pasiknak int. 

Ejnye már! 
Nem kellünk neki? 

 
2018.10.16. 
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Egy pötty 

 
Hé! Ide süss! 

Szúnyog a falon! 
Lehet, hogy mégse 
allergia ez a pötty? 

Jó lenne bizony. 
Eddig rettegés, félelem. 
Innen, reménykedem. 

 
Két pötty 

 
Tudod mi okoz most 

boldogságot? 
Hogy a tapétán 

szúnyogot látok. 
Kezemben hegyezett 

spray. 
Időzített bombaként 

lépek elé. 
A karomon 

ez a pötty mi? 
Szúnyog-allergia? 

Örülnék neki. 
 

2018.10.18. 
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Természetes 

 
Nem kentem festéket 

arcra. 
A hajam is természetes. 

Álarcot nem öltök 
magamra. 

Forog egy szolid 
lemez. 

Henceghet más, 
én félreállok. 

Nem kergettem soha 
délibábot. 

A könnyem csillog, 
nem ékszerem. 

A dal neked szól, 
maradj velem. 

 
2018.10.19. 
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Kár 

 
Kamilla nyílik a kertben, 
a fákon még zöld a levél, 

aszalt gyümölcs az ágakon, 
várjuk a tél hidegét. 

Idén nem szüreteltünk, 
más gondunk akadt, 

utánunk sírtak az ágak, 
penészes gyümölcsök alatt. 
A gyepet nyírta a párom, 

és a rend látszata áll, 
bent poros minden, 

tavasz óta, 
ajtón rozsdásodik a zár. 

 
Kár. 

 
2018.10.20. 

 
 
 

Csapdába 
 

Csapdába sétál, 
aki szeret. 

Nehéz leélni 
veled az életet. 

Szerinted mindig 
más a hibás. 

Ha nem ajnároznak, 
tovább sétálsz. 

Sok a hiszékeny ember, 
a nő. 

Nekik minden hazugság 
hihető. 

Átlátok rajtad, 
én feladom. 

Nem változol meg, 
nincs az a hatalom. 

 
2018.10.27. 
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Pajzsmirigy 
 

Ha én nem dolgozom, 
te folyton döglessz, 
nem is tudod, mit 
kéne tenni már. 
A lábad dagad, 

s a szíved össze-vissza, 
még jó, hogy dobog 

egyáltalán. 
Egyik kezed hideg, 

mint a jégcsap, 
a másik éget, akár a 

parázs. 
Ha karmesterpálcámat 

kiejtem, vigyázz! 
Az a halál. 

Becsülj minden percet 
itt a Földön, 

mert ami most van, 
nem jön vissza már. 

 
2018.10.27. 

 
 

Beszivárog 
 

Valami mindig 
feldúlja a várost. 
Hol fesztivál van, 
lomtalanítás most. 

 
Kerülgetjük egymást, 

nagy a tömeg. 
Ép bőrrel megúszni 

kész őrület. 
 

Felmegyek, magamra 
zárom az ajtót, 

kirekeszteném a világot, 
ha volna rá mód. 
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Beszivárog küszöb alatt, 
kulcslyukon és résen. 

Nem lehet elbújni előle 
sohasem egészen. 

 
2018.11.10. 

 
 

Ordítok 
 

Milyen egyszerű 
lenne az élet, 
ha a telefont, 
felvennétek. 

Annyi energiám 
megy rá, mintha 
fizetnének érte. 
Akár gyalog is 

mehetnék hozzátok, 
elmondani, 

mi a fene esz 
felétek. 

 
A vonal süket. 

 
Ne szúrjatok le, 

ha kínomban 
ordítok – 

a kötőtűvel, 
hogy egy sima 

és egy fordított. 
 

2018.11.15. 
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Folt 

 
Tapétán egy sárga folt. 
A festő már levonult. 

Szemem szúrta a hiba. 
Kreatív vagyok, nem 

pipa. 
Iratjavítót vetek be. 
Ez lenne az ötletem. 

Kezemben a pici 
pemzli, 

evvel is lehet kenni. 
El is tűnt a makula. 

Jobb, ha más is okula. 
 

2018.11.18. 
 
 

Angyal 
 

Angyal ez az ember. 
Nagy fát cipel hátán. 
Fütyürész az úton, 
házáig sem állván. 

 
Szárnyait fa rejti, 
izzasztja a súlya, 

angyalságát pedig 
nem régen tanulta. 

 
A fiai várják, 

meglepetés nekik, 
valódi Jézuska 

toporog odakint. 
 

Ablakot nyit fának 
valaki sötétben. 

Titokban díszítik 
fel karácsony éjjel. 
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Ajándék is kerül 

szép betlehem mellé. 
József és Mária 
kisdedét ölelé. 

 
Mikor már akárhány 

csillagszóró égett, 
nyugszik minden gyermek 

és álmodik szépet. 
 

Megpihen két szülő, 
mert a csoda itt van, 
megtalálták ők azt 
egymás karjaiban. 

 
Nincs hangos szó, csörgés, 

nem neheztel senki. 
Holnap kora reggel 
frissen kell ébredni. 

 
Van dolog a háznál, 
soha sem unalmas, 
mindig jön valaki, 

vígságot hoz aznap. 
 

2018.12.28. 
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Pálmát 

 
Egy nagymamának 
nem kell diploma. 
Unokája szemében 

akkor is csoda. 
 

Köt, horgol, süt-főz, 
lefőzi anyut. 

Attól tartok, nála 
mindent jobban tud. 

 
Apu csak rá hallgat, 

vita nem lehet. 
Nagyi viszi a pálmát, 

anya hegyeket. 
 

Amit mesél az jobb, 
mint amit anya mond. 
A szülő mind unalmas, 
/– de ezt sose mondd!/ 

 
2019.01.02. 
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Félreértés 

 
Tele van a váró 

sok beteg emberrel. 
Van, aki közülük 
siet, türelmetlen. 

 
Fel-alá járkálok, 

verset írok fejben. 
Termékenyebb vagyok, 

ha mozdulhatok közben. 
 

Nem írom le. 
A szöveget 

meg is kell jegyezni. 
Titkon drukkolok, most 

ne szólítson senki. 
 

Nem is sejtik ezt bent. 
Ellenem szól látszat. 

Meglepetést okoz, hogy 
belőlem nyugalom árad. 

 
Még én vigasztaltam, 
ne törődjenek azzal, 

ami kint van. 
Nyugalom. 

Ez a jó munka titka. 
 

2019.01.05. 



282 

 
Műhelytitkok 

 
Még félig sincs kész, 
de blogban a versem. 

Micsoda mohóság 
kényszerít engem. 

 
Kiver a veríték, 
elfog a szégyen. 

Félig kész versemért 
vezeklek éppen. 

 
Minden perc úgy telik, 

akár az óra. 
Mit szól az olvasó, 

hallgat-e róla? 
 

Gyorsan egy jobb szót! 
Itt rossz ez a rím! 

Még mindig sántít! 
Jaj, igazítsd! 

 
Ha kipofoztam 

és nekem is tetszik, 
örömmel mondom: 
javult valamennyit. 

/De soha sincs készen./ 
 
 

2019.01.09. 
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