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SZIJÁRTÓ KÁROLY 
 

    Idı                                               Lét 
     Múló  perc,       a pillanat                        idı         lepke 
     Mámor édes,       hamva jaj                    tova      libben 
     Látvány, szépség, drága gyöngy            múlt  ma   már 
     Hangja selymes, dörgı hang                  száll     tovább 
     Fürdés érzet,    tiszta hab                        szellı     suhan 
     Száll az illat,  jı a vágy                           esı             esik 

Mi nincs,   jobb  talán                             nap szivárvány 
Nehéz  helyzet  álmodás                                   festıi táj  
Múló idı, válasz rá                              Elmennék  Uram 
 Mondtam szépet, igaz szót                  küzdeni  akarok 
Áldás nélkül,  hazug volt                    hitetlen    halld 
Szép, csúnya: érzés csak                     nincs      jövıd 
 Megfog, megcsal, fogva tart               Higgy  Ember 
Mi könnyen jı, elszalad                     remény.  élet 
Érzed, tudod, mégis más                   új          világ 
Vonz a rossz, a csillogás                    jı  meglásd 
Édes élet, vonzalom  Szürke veréb, szánalom 

Mi volt Elhagyod. Megkapod Válaszom 
Rabja vagyok minden szépnek 

Nem látom az igaz ügyet 
Köszönöm, hogy meghallgattál 

Tanácsokkal elhalmoztál 
Segíts nékem, Uram Isten 

Ne hagyj engem kétségekben 
Döntés enyém, rajtam áll 

Te adod az Áment rá 
Születés vagy Meghalás 

Kívánva – kívántam    Lét     ige    közt vagy szüntelen 
     Akartam – siettem,      Lángol  a  vágy mert vár 

  Gazdag – koldus       Idıtlenül kérdi      Mit ér, miért? 
      Lettem.   Én lettem?     Lettem én,       Az, aki  vagyok 
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Család 
(Ház, származás) 

 
Szia, szióka - mióka, kicsi kis manócska! 
Mi oka, mi dolga - kérdezi csacsogva? 

Melyik szél, fuvallat, repíti, hevíti – gondolatom. 
Micsoda gondod van tenéked manapság? 
Manócska nevetve néz reám, kérdıen! 

Kicsoda, micsoda bogár az? 
Mao gyerek még. Rögtön, rögvest tisztázzuk a szerepeket! 
Maónál, még ez idı szerint, mama, de nem olyan, anyu! 

Hanem apumama. Tudod, velünk van. 
Tedd ide, tedd oda ezt, azt, amazt; így, úgy, amúgy mőveld  
Csináld, fáradozz, törd magad, van, fenntartó, óvó igazságos 
Apu, apa, apuci, táti édes kezdet: Atya, megırzı, felügyelı 

teremtı. 
Ez van, így van, itt-ott, emitt, mindenhol, széltébe-hosszába  
Tesz, vesz, cselekszik, körülvesz, ad, létrehoz, munkálkodik,  
Anyu, anya, anyuci, mami elindít Szentlélek, tevékenykedik, 

szeret! 
Jövı - menı elkövetkezı korszak, messiás, adatott életút, 

élet halál 
         Hívı, tevı útmutató ismertetı született nekünk SZENTÍRÁS, 

várakozás 
Fiú, gyerek ,lány, ifjonc- kezdet - vég. Jézus Krisztus,  

a megváltó jövı. 
Messzi Mao, anyumama, dédivel lakó, távoli világba. 

Tudod, ott vannak! Várnak reánk megnyugodva. 
Önmagunkat felemésztve - Csak hánykolódunk 

a felkínált élet vizében. 
Származás, família, gyökér. Eredet: kialakulás, saját maga. 

Önnönmaga helyet foglal, adódik, történik. 
„Chatelı - csattoló” számító világban - Csicsereg kicsike 
           magocska   LEGYEN MEG A TE AKARATOD  

Á, B, C, teremtett vagy képzıdött, ember, otthon, éden? 
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Álomkeltı 
 

Álmot szövı délibáb  Köztünk    járó „csalfa vak remény” 
      Fedi be az éjszakát     Vagy.         Voltál.            Létezı. 
                  Képpé váló     szálló      csacska  buborék 
  Galád módon hiteget   Sötétség  az otthona 

Hajnal hasad  lassan virrad  Kép.  Való.  Lény 

                                Álom elszáll nyílik szemem 
Regénykép szıtt  álom képzelet 

Rideg valóság  hideg világ 
Nem hittem de  rám talált 
Mellettem volt  tovább állt 

Játék voltam és én hagytam 
Játszott velem idıt töltött 
Hazug lelke vermet ásott 
Bele estem vele voltam 

Vagy    kép      való lény 
Létezı voltál   kép vagy 
Szıtt  hideg    álomvilág 
Vak  remény  csalfa tény 

 

Nı               Vagyon        Hatalom        Izmus            Csábító 
Szesz           Dohány         Kábító – Doppingszer         Bódító 
Tulajdon   Fizetıeszköz    Munka          Érték         Kapzsiság 

Álmot            Vágyat        Erıszakot   Gyilkosságot           Szı 
Kovácsol         Kelt          Lobban           Gyújt           Gerjeszt 
Szövöget       Elıidéz       Gyakorol         Kivált           Ingerel 

Birtokol          Csábit          Bódít           Indukál    Önzıvé tesz 
Álmot            Csinál         Köztünk            Vak         Reményt 
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Volt egyszer 
 

A kor szelleme,  mindig úr 
     Fölemelt, rövid út 
    Végigvonul, arat 

Lélekbírása: vezetı mutató 
Szívoltára: lüktetı áradat 

Ész, fordító: vezérlı komputer 
Test, hordozó: foglalat öltött kép 

Ember, programozható: csonthalmaz 
Katalizátor, olvasztó: példa tan 
Szabadakarttal felruházott lény 

Futtatott program: földi lét 
Idı hely: vívódás, eszmélés 
Álompor, varázslat küzdés 

& 
   Pár, beszél:    párbeszéd,     küzdelem 

                      Örök, nagy:    örökbeszéd, viadal 
     Próféta:    prófécia,      Messiás 

& 
 Jó, gonosz: tudása 

Tiltás, csábítás: cselekedet 
    Bőn zsoldja: jelenvilág 

& 
Értelmet, tudást szakítván 

                                Küzdı térre helyezve 
  Harcod vívod szüntelen 
  ESZME!  ERİ!  JÓSÁG! 

                                 Irányt mutató lélek 
Föld, ember, megváltás 

& 
  Zsák, zsák, teli zsák 

 Zsákbamacska vár miránk 
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Ábra 
 

 Egy kép 
         Egy kép Mi irreális igaz 

 Egy kép 
Egy kép mi téged vár és kér 

                  Helyezd el magad Foglalj helyet 
E kép legyen a mi képünk 
Lépj mellém. Állj mellettem 
Legyél határkı Mi elválaszt 
Amely megtart megteremt összeköt 
Paletta Vászon Vonások száza 
Egy ember rád vár Elıtted áll 
Egy kép vonalak– utak  Ami létezik  
Megvan cirka firka Egy kép  vázlat  

  Rád vár - Téged kér Légy festıje 
Megteremtıje egy irreális képnek 
Valóság helyzet Erre kér és kérdez 
Leszel - e életem hasznos kıdarabja 
Életnek boldog építı mestere 

 
Szerbusz tavasz napkelte nyár szeretet 
Te legyél a fénynyaláb pirkadat éj után. 
İszülı koromban sajog a szív hangja 

Szeretni kéret megint szeres hát engemet 
Koros lélek ifjú szív kutat keres várva vár 
Ébredı hajnalon te légy napsugár 
Virágnak virága kertem középén Virágozz 

 
                     Célgömb rádiusz világosság 
                       Kikelet     nyár vonzalom 
                          Fény   sugár kedvesem 
                            Találj meg engemet 
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Reál 
 

Reáltalan = nem valós  + -   Állítás  Láthatatlan, látható 
     Reális = valóságos  (   )    Igaz  Igaz              Hamis 

   Egyik igaz  Másik hamis     Tagadás    Való              létezı 
                Kép    rege       Képzelet   állítás 

     Érzelem és értelem           Igaz        hamis             Nem 

Mi a reális, a látható, érezhetı, kézzel  fogható, tapintható. 
                   Nem, igen;           Igen, nem; 

              kérdı,     kérdés. 
       Tiszta,       lehet. 

     Mi az igaz, megtartó, reális idill , idea. Lehetséges, lehetı. 

Reáltalan, reális. 
Kettı közül, melyik a reális. 

Kecsegtet jóval, egyik – másik is. 
Mindegyikben van valami, idill, idea. 

Vajon mindez még mindig reális. 

Mit elfog, elfogad és bezár a körüveg. 
Sokáig fény, csend melegébe hevül, 

Elhal, elalszik, szunnyad, 
Halványan elfakul, újra éled, szít uszít. 

Felkapjuk, eltesszük, temetjük, 
Temetve rátalálva örülünk. 

Millió,- millió? mindegy, nem sírunk. 
Reáltalan, reális? mégis sírunk, nevetünk. 

Nevetve, sírva, - bánatba örülünk. 

Bőn és lét  =  valóság; 
       Megváltás,      kérdés 
         választás.  =  Életed 


