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te szelfizel én szelfizek 

s ikes igét találok 

rím koppan rímre − szegre szeg − 

én-verset kalapálok 

 



neszmémből
1
 újra eszme lesz 

egóm gubója feslik  

szövődik versként esz-em-esz 

közepén Én üreslik 

 

fekete lyukából dalok 

az űrbe tekeregnek 

építek neki templomot 

megdicsőült eretnek 

 

szelfi tekereg – képtekercs: 

fájjumi múmia-képlet  

csókra száj! édes csücsöríts! 

csókold meg önnön képed! 
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szelfikék szállnak szelfikék 

ragyog az égnek boltja 

szívek hupikék törpikék − 

énszomját énszomj oltja 

 

rajban repülnek kis szivek 

nincs se kezük se lábjuk 

hiszi a piszi Píszike! 

hisz ez még csak a bábjuk! 

 

                   

                   

 

 

                                                           
1
 A „neszme” szó Arany János szóalkotása: egyik levelében ő javasolja az angol 

nonsense-t (értelmetlenség, képtelenség, badarság, hülyeség) így magyarítani: 

nem+eszme = neszme.  
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mennyi szivecske – szelfi-én 

repked a látszatlét egén 

pöttöm puttók − oly félszegek! 

s nem lenni nézd hogy igyekszenek! 
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szelfit küld ím a Nép Fia 

a szív is belefájdul − 

Petőfi utolsó szelfije 

egyenest Szibériábul 

 

kezében fejsze – odacsap  

sírva vágja a tőkét 

hej ahol erdőt irtanak 

röpül a forgács (főként!) 

 

kifújná magát hű robot 

pár perc szünetet kérvén 

de lecsap rá a szelfibot 

s megörökíti képként:  

 

 

 



vattakabátján szám virít  

költő − számozott példány! 

már a tudat is kiborít 

hogy ez az ember élt tán 
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honfit elfogja szelfi-bú 

ősképbe visszavágyik 

de nem lehet − tabu! tabu! 

s ez fáj neki parányit 

 

képek hazája őshaza 

hívja őt túlvilágról 

én-hazák izzó halmaza 

parázslik odaátról  

 

kép nélkül élni képtelen 

mint csiga háza nélkül 

elhagyott csontváz − értelem 

s már az sincs menedékül 

 

tombolva árad én-özön 

új özönvíz mi készül 

rímek kínjába öltözöm 

de kínom új Noét szül! 
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a látszatlétbe távolodsz 

ó drága szelfike! 

kép függönyén épp áthatolsz  

hogy légy ha lenni ke’! 

 

ó lenni ke’ − nem lenni ke’! 

lehull a lét-lepel − 

a kép bábjából ím kikel 

halálod képlete 

 

nem úgy halál − csak képletes! 

örökké élni fogsz! 

örökké él ha kép a test − 

hát ne is lázadozz!  

 

én látszok s te is látszhatol 

mint képen látszik Én  

mint léttel játszik tetszhalott − 

nem is tudom miként? 

 

a látszatlétbe költözöl 

röpít a lájkfolyam 

mi nincs te abba öltözöl  

mert nincs hogy „nincs olyan” 

 

……………………………. 

 

a Mért-is partján áll Hogy-is: 

hogy is gondoltad ezt? 

a kép vegyes – vagyis? vagyis?  

megfog és nem ereszt 



                                           
 


