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NÉPIESSSSSEN 

Megy a juhász a szamáron hazafelé, 

Mikor meglátván szép Hortobágyikocsmárosnét, 

Betéved az italozóba,  

Helyet foglal a pultnál. 

 

“Mit adhatok” - kérdi Hortobágyi K. 

“Magát” - válaszolta szemtelenül. 

Ám a csapos, mérgében-e, elvörösödik. 

Egyet balra, egyet jobbra húz neki. 

 

“Ki maga, hogy csak így ’flörtölget’? 

Én férjes nőszemély vagyok, magamnak kikérem! 

Ezért kérjen szépen s rendesen, 

Vagy lekeverek még egyet! 

 

“Ki vagyok én? Nem mondhatom meg... 

Ez államtitok, hétszentség...” – így a juhász. 

De hopp, a szemtelen légy a falon lett 

Lecsapva és szétkenve.  
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Mint hal a vízben úgy élnék én 

Hanem lenne itt e költemény 

Melyet Emi néni követel  

És most szegény fejem követ el… 

* 

Mondd el ember, hogy mit kívánnál, 

ha bármit megtennél; 

Mondd el hogy mit csinálnál, 

ha már mindent megcsináltál? 

* 

A szemem tükör a tükörben lévőnek. 

Saját szemem tükre Vagyok. 

Látni benne, ahogy a hátam mögül 

Vissza-tükröződik benne a Fény. 

* 



Egy semmi közepén 

Itt ülök a semmi közepén, 

A semmi beszédű emberekkel, 

Csak nézek a semmibe, 

Semmivel is kínlódva. 

* 

Otthon rabjaként 

Két hónapja bezártak, 

Egy sötét cellába, 

Kérdezem, mikor engednek el? 

Azt kapom: „Majd, ha a hó leesett.” 

* 

Gyermeki fantázia 

Úgy fantáziálok, mint egy gyerek, 

Szárnyaimmal felhők felett lebegek. 

Láthatatlant is érzem, 

Kilépve innen, papírra vetem. 

* 

Konyha 

Belépek a tiszta konyhába, 

„Főznöm kéne” gondoltam. 

Neki is láttam, 

Mire végeztem állt a mocsokban. 

* 

Élet, élet, mi is vagy te valójában? 

Hol jobbra, balra, hol fel és le mész, 

Nincs benned egyenes út, de ez a szép benned, 

Élet, élet, te vagy minden lelkek koszos börtöne, 

Lelkek koszos börtöne melyből nincs őr ki kiengedjen, 

Élet, élet, mi is vagy te valójában? 

* 

Nincs Múlt, se Jelen, sem Jövő,  

Nincs itt és most: megállt az idő… 

Mint ahogy a felhők úsznak az éterben, 

Úgy létezünk mi is a való életben… 

És, mint a kavicsot a folyó a homokos partjain, 

Felőrölnek minket kihasználatlan napjaink… 

* 

Felejtés 

Ritkán azt érzem,van kiút olyan mintha lenne. 

Persze nincs.Mert egyszer te voltál a mindenem. 

Ez mind múlékony,hitegetem magam naphosszat. 

Soha nem foglak elfelejteni,mindig mellettem leszel. 

* 



Vajon mit hoz az élet karantén után, 

Milyen változás jön ezután? 

Az biztos, hogy az élet változásokból áll, 

És a jövő reménysugara arcunkra száll. 

* 

Önmagunk megfigyelése ebben a helyzetben 

Sokat hozhat az új kezdetekben. 

Fontos, hogy megtaláljuk önmagunkat, 

Hogy őszintén meg tudjunk nyílni önmagunknak. 

* 

Megszületni, és meghalni cél nélkül, 

Egy kötőjelként, mire semmi sem épült 

És két szám közé kifeszítve sírdogál 

Egy szürke fadeszka szürke oldalán. 

Megszületni, fénylő palotában 

Vagy érkezni az ördög fogatában 

Mit a pokol tüze perzsel, az undor hajt 

A gyűlölet kínzó átka ül rajt. 

Meghalni, csendben, fehérségben 

Vagy meghalni fénylő dicsőségben 

Egy új csillag kerül a Tejútrendszerbe 

A mindenségek által ünnepelve. 

* 

Fájdalom annyi, 

Mint rózsán a tüske. 

Mely szívemet döfi, 

Minden, minden este. 

* 

Hát nem csodálatos dolog a tér 

A végéből téged senki sem kér 

Hisz ahhoz ordítania kéne 

Mert hanyag lába feléd nem lépne 

* 

Aszott tüdejük prüszkölve zihál 

S avasan izzadnak fejükön 

Kedvesen csacsognak előttem ők 

A hullák kik sosem voltak élők 

* 

 

Mi a boldogság? 

Talán ha megölelnek? 

Vagy ha azt tehetsz amit akarsz? 

Ki mondja meg? 

Tudja-e egyáltalán valaki? 



Mi a boldogság? 

* 

Ha meglelem, mondd 

Visszajössz? 

Vagy menekülsz tovább? 

De meddig tudsz menekülni? 

Meddig tudsz felejteni? 

Mégis meddig? 

* 

Itt ragadtam e szürke világban, 

melynek kapujában labirintus áll. 

Teljes bizonytalanságban, 

a gondolatom a levegőben száll. 

Itt ragadtam e szürke világban, 

mely az új színekre vár.  

* 

Valamire várok,  

de, hogy mi az, azt nem tudom. 

Aludni se tudok, 

csak várom a holnapom. 

Valami jönni fog, és megváltozik minden, 

Akkor én is megtalálom keresett helyem. 

* 

Szinek, illatok, fények, 

Ettől mind elzárva élek. 

A világ vissza vár minket, 

Hiányzik a szabad régi élet. 

* 

Múlt, jelen, jövő, 

Túl sok a kárba ment idő. 

Mindennap sok a választás, 

De a lehetőség, örök társ.  

* 

Az a gondolat ami engem bánt mély 

Mély mint a feneketlen kút 

Mély mint a lélek 

Ez a bánat a hazugság 

Amely benne van az életbe 

És onnét sóse megy el 

Ez csak ront ront és ront….. 

* 

Nehéz a városban a karantén nagyon  

Szivem repes, hogy én faluban lakom 

Nehezen bucsuzom a falutól 



Ezért gyakran elkések a suliból 

* 

Szerelmem erősebb mint Sonor lángja, 

Mely utat mutat nekem a homályba. 

Szívemet adom még a halálon túl is, 

Megvédelek téged a démonoktól is. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Petőfi feltámogatása – avagy mikor Petőfi kell ahhoz, hogy 
a nyugvó gondolatból eszmének látszó verstárgy legyen 
 
Az a gondolat, mi engemet bánt 
 
Felnövés – ez bántja tudatomat 
„Itt az idő!” mindenki ezt mondta. 
Hitegetnek. Jó lesz majd. 
 
De ez megrémít. 
Számomra ez nem a szabadságot jelenti, 
Hanem a rabság láncait. 
 
Ne legyél különleges, 
Gondolkozz úgy, mint a többiek. 
Fantáziád temesd el. 
 
De nem akarom! 
Sőt csak azért is megtenni nem fogom. 
Gyermeki képzeletemet használom. 
 
A XXI. század gyermekei 
 
Hét milliárd gyermek él a Földön, 
Régen mind felnőttek voltak, 
De összezsugorodtak. 
 
Számukra minden játék, 
Hisznek abban, hogy lesz homokból vár, 
Tojásból kibújik a sárkány. 
 
Amit a szem nem is lát, létezik. 
Koboldok sétálnak az utcán, 
Hol lant és koboz szól. 



Kocsma minden sarkon. 
Mindegyikben elfek ülnek, 
Miközben versengenek, kinek jobb a kardja. 
 
Szamurájok nyernek a civakodásban, 
Elvágnak mindent… 
Mindent és Mindenkit. 
 
„Game over!” – kiáltanak a barbárok. 
A kép feketébe borul.  
Vége szakadt a mesének. 
 

Világszabadságért... 
 
Egy gondolat bánt engemet: 
Egyedül meghalni, család és társ nélkül! 
Kínhalált szenvedni… vagy betegségben, öregségben. 
Idő által, melynek foga csak megállás nélkül rág; 
Lassú halált halni, gyásznélküli népek állnak körül –  
Ne így hagyjam el e csodás világot, 
Kérem, ne így hagyjam el e csodás világot! 
Legyek fa, melynek gyümölcsei pompásabbak, 
Legyek várfal melyet ledönteni földi ember nem tud, 
Melyet siker és jó hír övez mindaddig, amíg az idő vasfoga betölti 
küldetését… 
Hadd hozzak dicsőséget és biztonságot az apró magyar népeknek, 
Hadd legyek rommá egy szép, sikeres, tiszteletreméltó élet után… 
Majd romjaimat elhordják, és testem a földé lesz véglegesen. 
Hadd legyenek gyászolóim azok, kik szívesen várnának vissza. 
Túl sokan haltak meg érted, szent világszabadság, 
De azért én a világért ki nem hagynám ezt a programot! 
 
A század gyermekei… 
  
Az iskolapadban ülve 
Azon elmélkedünk eltűnődve, 
Minek ültetnek ennyi információt az agyunkba, 
Aminek igazából semmi haszna… 
Ugyanakkor a műveltség elgyönyörködtet, 
Egyszerűen lenyűgöz bennünket. 
Az iskoláztatás kihat a jövőnkre - mondják, 
Amit aztán kamatoztathatunk kamatosan. 
  



Közelít felénk a Felnőtté Válás, 
Gondolkodjunk el ezen egy pillanatra! 
Hamarosan elkezdődik a Nagybetűs, 
És szokás szerint remélhetünk. 
Mindenki fejében kacérkodik a gondolat, 
Hogy vajon hogyan irányíthatom? 
Talán aggódunk emiatt, talán nem, 
De az biztos, hogy félnetek jó lesz…, én nem. 
  
Nem érdemes mindent pontosan előre eltervezni, 
Hagyjuk a véletleneket is szervezkedni! 
Mert ha valami nem úgy sült el, ahogy, 
A megpróbáltatások miatt csüggedünk. 
De ez nem feltétlen van mindig így, 
A sorsunkat nem irányíthatjuk í, 
A hibákból meg persze tanulni illik, 
Hogy fel tudjunk állni a mélyütésből, ha kell. 
  
Az élet értelme egy összetett kérdés, 
Ami lényegében egy sorozatos ismétlés. 
Mindenkinek mást jelent, az biztos, 
Viszont mindenkinek egyaránt fontos. 
Ha a döntéseinkben netán bizonytalanak vagyunk, 
Ott vagyunk egymásnak. 
Kitartás, elköteleződés, elszántság, 
Valamint ezekhez kell még a bátorság. 
  
Családra, barátokra bármikor számíthatunk, 
Amiért mindannyian hálásak vagyunk. 
Mindig ott vagyunk egymásnak, 
Hogy támogatni tudjuk a másikat. 
Amikor végleg elhagyjuk az iskolapadot, 
Sokan elfelejtjük az iskolában felgyülemlett haragot, 
De a harag az csak amolyan pillanatnyi, 
Ezért nem is szomorkodhatunk emiatt. 
  
Tanáraink munkája is hatással van, 
Ezért a jó úton elindulhatunk, hatunk, hatunk. 
Az ismeretlenekben az a legjobb, 
Hogy új dolgokra az arcod rámosolyog. 
Néha elfelejtem, ki is vagyok valójában, 
De nem gondolkodhatok ezen egyfolytában. 
Egyszer azt mondta valaki, hogy az élet a döntéseink összessége, 



És meg kell, hogy mondjam…. Elfelejtettem, mit is! 
 
 

Mi az élet célja? 
 
Mi az élet célja? 
Ezen gondolkodom sokat, 
S azon kapom magam,  
Hogy minél többet gondolkodok rajta, 
Egyre inkább bizonytalan vagyok benne. 
 
Én, mint egy ember a sok közül 
Tudnék-e változtatni a világon? 
És ha én nem, akkor ki? 
Ki dolga ezt eldönteni? 
Az én életemben vajon meg fog-e 
Változni a világ? 
 
Ezeken tűnődöm egyre. 
Ki választja ki, hogy ki lesz 
Az az ember, aki változást hoz? 
Erre egyszerű a válasz: 
Isten. 
 
Mindig Ő ad inspirációt az embereknek. 
Egyre csak közelebb szeretnénk lenni Hozzá, 
De nem mindenki teheti ezt meg. 
De vajon az Isten nevében elkövetett 
Tettek biztos, hogy az Ő akarata szerint történnek? 
Én nem tudok sokat, de azt igen, 
Hogy amíg szeretet van a világon, 
Addig Isten is nekünk. 
 
Ebben a világban sokan 
Csak a földi dolgokat nézik, 
És a szeretet a súgólyukból hadonászik. 
Talán többet kéne 
Befele vagy lefele néznünk, ahonnan  
Az elfelejtett szöveghez a támasz várható. 
 
Mert amíg szeretünk, 
Addig megvan az esély rá, 
Lesz előadás. 



Az élet nem könnyű, és sokszor nem is igazságos, 
És a nagy dolgokat ölbe tett kézzel ne várd, 
Nem lesz sült galamb, ám ha szeretsz, 
Ez a világ egy szebb hely lehet. 
 

Amikor én még gyerek voltam  
 

Amikor én még gyerek voltam  
játszottam a felnőttet. 
Óvodásként mosolyogtam,  
számoltam a felhőket. 
 
Amikor én még gyerek voltam, 
nem tűnődtem túl sokat . 
Óvodában nem aludtam, 
nem ismertem gondokat. 
 
Hogyha én most gyerek lennék, 
aludnék az oviban, 
játszótéren játszanék, 
maradnék a kiskorban. 
 
De most én már nagy vagyok, 
még is játszom a gyereket, 
el nem múlnak a napok, 
hogy nem kapok leckéket. 
 
Most már élek nem játszok, 
s csak arra vágyok-várok, 
hogy teljesüljenek végre, 
a gyerekkori álmok. 
 


