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VAKA

írtam egy wakát:
A végtelent is 
addig kalapálgattuk 
minden oldalról

hogy nincs olyan mondat 
ne férne bele százszor.

írtam egy wakát, 
ráment az egész délutánom.

(Böndör Pál: Vígeposz)





(Könnytől könyvig)





ÖTVAKA

Elbuksz te is, ha 
a kereszted isteni 

utat keresztez.

Kinek már szelte 
énje nyelvét: kígyót öl. 

Még üdvözülhet.

Művész: távoli 
csillag. Árad belőled 

a tegnapillat.
Hited: maga bár a láz, 

tested: kihűlt már, csak váz.

Káprázat szédít, 
megremegsz. Bolyt áldozom: 

értem, értetek.

Egymást váltják a 
rendszerek. -  Magvuk örök, 

nem a rend remeg.
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EGO SUM P

kerülve őrizd 
istened országának 

tövises árkát

három ósdi ágy 
még kóstolgatjuk egymást 

por rakódik ránk

rólam és nekem 
hinnétek-e vajon, hogy 

rólunk és nekünk
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sötét az álmom 
képeit foltozgatva 

reggelim várhat

magányom rettent 
javammá teszem károm 
hidegvág szikém

magammal hoztak
itt vagyok, majd el-megyek
rátok mit hagyok?

ne feltédenül, 
csak feltételek nélkül 
szeressetek meg!

tövises árkát 
istened országának 
kerülve őrizd
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FEBRUÁR

Havunkat ki az 
hó illően béleli. 
Merev a tóhát.

Sápatag orrát 
jegén átalpréseli 
a szél, a pimasz. 

Varjak lepik a rónát. 
Csőrük tépi a tógát.
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FEBRUÁR VÉGI LÁTLELET

Ha egymást űzik 
az fellegek, az égbolt 

sűrűn megremeg!

II.

Viharkavarta 
a tó szeme. Haragost 

játszik Istene. 
Mélyén igazgyöngy pihen. 
Reszket medúzaszivem.

III.

Alusztok-e még, 
Istenek? -  Kik keverik 

hát e bősz szelet?
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ZENETT

de mindent 
rögzítettünk már 
csak a lányokkal nem 
tudunk
és a gondolattal 
semmit kezdeni

(Podolszki József: Hinta)





TAUTOLÓGIA
(Versről versben)





HOKKU

Fásult idill a 
remény. -  Másutt nem ível 

így a gerlepár.

Feszültség nélkül 
elhal. -  Elült szél hűtlen 

ikreket sirat.

Párodtól el a 
gálád csent. -  Várod oldó 

patakcsókjait.

Lelhet ő hokkut, 
hasztalan kínt. -  Legelő 

mélység mosolyod.

A hokku léte 
megrabolt nyár. -  Tahóknak

5-7-5, nem több.
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RENGA

Hokkuval indul.
-  Sok kurta morásnak ez 

vált szabályává.

Felesel rá vakiku: 
Kelepelő kétszer hét.

„Rövid dal” , hasadsz 
már. -  Tövig, ha szellő jár, 

sajogni megszűnsz.

Égi tankából szakadsz. 
Régi láncdalt a nap költ.
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Völgyhátat dugdos 
a tél. -  Tölgyágat földig 

ítél hajolni.

Patak tapad az égre. 
Havat hord ezer felleg.

Hajó orozta 
furcsa mag. -  Haló tűzben 

lélek nem lohad.

Üszköt kósza madár szab. 
tüsköt kutat, s gyöngyöt kap.

Renga-lánc ölel, 
ójapán táj. -  Reng a vers, 

hont itt nem talál.

Földet emészt el a mag. 
Zöldet ígér, mégsem ad.
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Árát a szépnek 
meg nem tagadtad. -  Szárát 

a volt, ím, űzi.

Ereit futja élet.
Levelit festi ábránd.

Rónatepsibe 
fényt a jégverés fojt. -  Ró 

napterhelt igét.

Jajdalt az eső szitál. 
Hajnalt vak senki kiált.
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HAIKU

Csempész tájam már 
rohad. -  Nem fészkel benne 

puha pillanat.

Holdba veszett eb 
harap. -  Holtba botolva 

dalom égbe fagy.

Haikum csele 
jógaagy. -  Hamis utak 

lelke omlatag.

Jövőunt hernyóm 
végzete láp. -  Szövődő 

álma a tegnap.

Életem őrli 
a kőmadár. -  Képletet 

dúdol, s körbejár.
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KIIRTALAK
(Zeneit)
In memóriám Vajda Ildikó





Könnyeid bősz szívem porát sárrá verik. Láplelkem érdes 
tölgye derekamba törik. Égi szentem arca egyre fogy.

Szemednek ősi árja bemos az izzó sárba.
Lelkem szárítná lángkacaj. Győzhetetlen szerelmed újra 
elken, bár futnék előle... Sajtot egünkre az éj fial.

27



Tölthet-e hiányod hegyet körmöm alá? Képünkre talán 
ölthet e viadal mosolyt? Nyelhet- e sziklát a bús köd el?

Van-e hang, mely ránk felel, míg a vágy át nem telel? 
Hegyként mi okból kerüljük mégis egymást? Szemünk márványa 
hetykén össze miért akad? Szirtet hajnalpír miért feszít?
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Tudni akarlak: rúgni nem! Visszahúzlak, bár így is el fogsz 
íutni: álmunk űz elébed! Fűzfát viharöl öl: szeretlek!

Szemed jegebb a fagynál; fűlnék beléd, ha hagynál!
Szádon -  tudom -  nem kérhetlek! Mégsem -  kallódva a réven, a 
vámon -  csak magamnak marlak! Habmúltból levél lép -  várlak!
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Szeresd (vergődve és titkon), hogy imádlak! Meretlen lelkem 
szegezd e merész világnak! Csillag lesse a nyár mosolyát!

Hol szellő lengni sem mer, légy ott morajló tenger! 
Örvényt ne kergess langyfelszín sátra alá! Hullámat, mint tört 
törvényt, akaszd a szirtre ki! Vértó hátát fodrozza villám!
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Magunknak bár megadhatnánk végre egymást! Csak márványnyüvő 
agyunknak éle kopna el! Szűnne szemedről a nincs-setét!

Bár ne lennénk csak kettő egymásra dörgő felhő!
Csak tudnálak nem bántani! Légtócsát lágy szóval közénk bár 
hazudhatnánk már játszani! Hej, ha holdba utunk borulna!
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Eb ugat holdat. Könnymentve és keményen álltalak, oszló 
seb uralt hosszan, szerényen. Elűztelek, hogy várhassalak.

Szívemet szűrte szövet; könnynek hittem a követ.
Hitem most magamért emésztem. Számomra mégsem szűnhetsz meg- 
hiszen a hold sem volt soha holt -  egészen. Égi tej csepeg.
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Talán ha megszűnnél... Az ég vándora is (teljes tüzében) 
halántékszárító gyilkos. Tőlem hát tilthatod mosolyod.

Szemed, a zord agyjóga, piszkot gyűjt mord kagylóba. 
Méznek túl tiszta csókhiányod. Az ész metélő fényével 
néznek vízőrlő jéghegyek vissza. Talán ha átszűrnél...
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Kiirtható a vágyam. El soha mégsem mertem hinni, hogy 
kisírható lesz könnyem is. Szótlan tó tükre felhőt fakaszt.

Szívemből löklek félre, s földet fest lelkem vére. 
Űzött vad vackából halál szól. Álmodhatatlan már, ami 
fűtött tejjel telt éjszakáidon. Harmatmarásra ébredsz.
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Szabtalan húsom fékezem. Májamat két kezem tépdesi 
hasztalan, ha visszaszállnál... Sziklához hajad fon támaszul.

A varangy végét féli, ha sikló szemét kéri.
Láncomat hiába veri jég. Isteni haragod roppant 
áldozatra kért fel vétkemért. Mert magamnak raboltalak.
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Felejtéshabra várok. Szerelem tűznyila engem már el 
nem ejt -  szívem bővizű árok. Patak olt lángoló nádast.

Testem puhítja álmom -  lelkem üszkére vágyom. 
Vihardúlt sás szárba szökken. Sorsom végül titkokat rejtő 
kihalt kúttá varázsol. Mélyéből vissza céltalan mászom.
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Szoktatom magam leszokni rólad is. Világbölcs szarkákat 
oktat csuromvíz gerlehólyag. Lávaszívem havat nyakai.

Ráhull az alvó üstre emléked fojtó füstje.
Orromat óvja az avar. Héjanászt rejtő rétek bomló 
torromán köd kapar. Tücsökként (nótán) húzom a telet.
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Kékre rágott eget fednek szép fellegek. Talán megkövül 
végre e fagyálmú szerelem. Könnyemet újra lenyelem.

Gyíksziklán éldegélek, légyszagú itt a lélek.
Kavicsot lökök a mélybe. Most még remegve harapok a 
hamis fekélybe. Méla holdból hó szitál olthatatlanul.
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Ó, csak ne lennél! Napot olt száz lápi béka; percemet bár 
kócsaghiányod se sebezné! Fedne csak homályvéka!

Üres, levegőfaló vágyam bár lenne haló!
Lódíthatnám csak, hogy nem vagyok! Emléked ne búgna bár oly 
ón, mint lyukszítta éjkoporsóm. Ó, ha holdkorsóm fogyna már!
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Nevess ki bátran! Le arcod árkaiból terelt lomhán lágy 
leveccsel loccsantsd fakó árnyam! Harmatot faljon a reggel!

Futok a tél egétől, lopj fájást hidegétől!
Végleg felejts el! Remegd, hogy gondosan rám szabott adagod 
félek még magamba temetni! Kakukkot költsön a nádas!
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Kiadom titkát romszívemnek! Sárba sóhegyek vajúdó 
ivadéka hiába tiporsz! Rétet szél szalaszt -  futok már!

Űzhetsz tündérek szárnyán -  lovam vágtató ármány! 
Mégse szüntethetlek meg soha! Testem új hóna szirének 
fészke lesz: dalukba olvadok! Sziklát tenger mos: vihar vár!
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Büszke mire vagy? Húsomba feledhetetlen álmunk forró 
tüskehegye be miért szakad? Tévelygő ebre ki tekint?

Ha beléd tört tejfogam, lesz-e még szó, mely fogan? 
Apad-e könnyed? Dacolva nemzett hómaggal víhat-e dac 
tapadó kéjek vérmezején? Tószeme ringat-e könnyet?
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Tőlem tiltalak. Karjaidban önnön csóváira lelő 
ölem ölni se képes magát. Ürgét önt legelő lelkem.

Távol ül szíved bérce, jeget rí meleg érce.
Ködből köpülök palotát rád. Nem tudlak elengedni, így 
gőgből (jobb híján) irtalak ki. Mennyei őr áll sírodnál.
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Ne kérd, Uram, hogy 
míg kereslek, vakon mást 

meg ne szeressek!
Ne hagyj magamra, 

midőn estve vágy veri 
vétkét a testbe! 

Orcád szabdaló átkom 
korcát híg remény szegi.

Viselni -  kinek 
van kedve -  gyengéid el, 

vállamról vedd le! 
Emelj magadhoz 

az égbe, vagy hagyj veszni 
végleg e kéjbe!
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Most miért zsarolsz, 
hisz megadlak (honapom 

sürget) magadnak? 
Remélsz még vajmit 
is fiadtól, ki gyúija 
magát iszapból? 

Kotlalelkek poklában 
ostya lejt zománctáncot. 

Mire kellek én 
esendő, cifraszűrbe 

fertőt merengő? 
Miért kéred, hogy 

tűnt hitem trónod elé 
ölemben vigyem?
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Csak ne rónád rám 
e könnyadót (bolháim 

gátján kacagót)! 
Hagynál bár végre 

vezekelni, szemeim 
égre emelni! 

Tovatűnt légen élek, 
kovakürt szelet széleszt.

Ó, ha még tudnám 
mosolyát, rejtenem nem 

kéne pocsolyát! 
Csak ne engedted 

volna őt helyettem is 
sími sóesőt!
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Védtelen vétkem 
vet vad szelet -  szívem száz 

vihar fészke lett!
Fel önképemre 

rakattalak, s rogyok már 
bősz súlyod alatt!

Tanyám felett az égen, 
atyám, bús békéd ragyog. 

Jégörvű, csontos 
e homlok -  redőidtől 

rögvest leomlok! 
Vágyam kiölni 

kértelek, s rám zuhansz, mint 
kaján vértelek!
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Tévelygek még; bár 
lennék hív ott, hova hű 

híveid hívod!
Csak ne bánj velem 

túl keményen (kegyelmed 
koldulni szégyen)! 
ítélethűsű pallos 
ittlétet aprít eléd. 

Testem kevély volt, 
rút anyag, maradna bár 

lelkem bávatag!
Ó, ha egyfiad 

szeretnéd, oltalmunk szent 
vérbe temetnéd!
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Miért akartad, 
hogy neki én ne legyek 

kellő esemény? 
Magából többet 

ki adhatott, míg téves 
helyt kopogtatott? 
Pótléka így is eged 

moslékánál több nekem. 
Átvertek a szent 

erények, lesz-e helye 
itt víg reménynek? 
Még kérded, hitem 

miért félt tőled minden 
sarjadó vértcélt?
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Perzseld bánatom, 
te vén ártány, nyaldosson 

szűz szikrasárkány!
Füled, ha sérti 

ícaromdal, szám (csók híján) 
zárd le karoddal!

Holdad megújulását 
korhadt öl űz kísérni.

Ménesed tőlem 
nem delel, taszíts ki, és 

szűrödről legel!
Ne hidd, hogy rólad 

más mit sem sejthet, távozz 
hát tőlem, Isten!
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Vérem csitítom, 
hisz oda soha nem visz 

le létkaloda. 
Észérvek hamvát 

halszívem halasztja a 
néma sóvízen. 

Emlékét ne piszkítsák 
fejlécét nyüvő varjak!

Rendet ringat ott 
lenn a kék ég szeleit 

aszaló mélység. 
Háborgó sátra 

alatt rejtve omlik el 
az éden kertje.
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Mellém korán állt 
a remény, de rátalált 

a rút vérterény.
Mohón tépve le 

kegyelmét, éltem fel hús 
bimbószerelmét.

Vesztemmé, mit még meg sem 
szereztem, hogy válhatott? 

Tehetetlenné 
tesz a bánat, támad már 

az önsajnálat.
Kaszaképűvé 

aggott eszem bárdjától 
meg nem menekszem.
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Rám törnek aljas 
tettszagok, míg álmomban 

tunyán izzadok.
Laza mocsokban 

ébredek, másom nincs, hát 
ezzel kérkedek.

Ásott vers, bár ne rína 
vásott, nyers rímet elém!

Gyávák oltárán 
heverészem, míg végleg 

el nem enyészem. 
Vagyok a kurvák 

legkülönbje, portékám 
gyengeség tömbje.
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Oly kertbe vágyom 
igaznak, hol érceszem 

titkon igazgat.
Szúrt szívem szendén 

doboghat, míg vérvágyak 
lágyan lobognak. 

Kertem ópiumszege 
verte rám álmaimat! 

Bár rakok lopva 
fel száz falat, őskudarc 

átka felfalat. 
Feladni mégsem 

bírnám soha -  fejemben 
forr hitem pora.
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Lehúz a tegnap 
potrohos fészkét faló 

tétlenségszoros. 
Láncolnak még a 

rám sózott életpótló 
biztonságpózok.

Társnak vállalhatnának 
bárcsak köves magányok! 

Belém ivódott 
sárjáratok mocskolják 

reményváratok. 
Végképp kevés lett 

vágyva várni -  igazzá 
kell végre válni.
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Hazátlan tengek 
utamon, hol balléptek 

nyomát kutatom.
Görcsöm bár markol 

még létport, mégis fel kell 
adnom e képtort.

Búsképűvé ki válhat 
húsétkű hős múlt híján?

Vitorla égnek 
vakon mered -  kései könny 

most útnak ered.
Hű vesztest űz így 

az aranykor -  lápot lop 
rám e varangysor.
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Szívem szent bűnét 
már értem, bár bűnösnek 

magam nem érzem. 
Egyetlen vétke, 

hogy hitte... hogy vak vágyam 
a hitbe vitte.

Tegye az együttérzés 
kegye széppé e verset!

Szeretetvágyam 
oltom vele, vigaszom 

lesz zordon tele.
Szóbő küszöbén 

vegetálok -  igazzá 
általa válók.
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KOROK HORDALÉKA
(Könyvek könnye)





MILAREPA:

Végigmenni

Nehéz vétlennek 
lenni. -  S úgy, védtelenül, 

a végig menni.

LAO-CE:

Tao

Az út örök és 
tétlen. -  Végbevisz mindent, 

úgy észrevétlen.
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J.JOCSA:

Hagakure

Szamuráj: sorsod 
a halál. -  Választásod 

békére talál.

C. CASTANEDA:

Don Juan tanítása

Utadhoz ha szív 
társul rendben. -  Tiszt rajta 

haladni csendben.

SÁMÁN:

Lóáldozat

Véréből népem 
hitét sejtem. -  Révülök 

haj, regö rejtem.
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VYADEVA:

Vedanta-szutra

Ó-védák anyja, 
om. -  Szélszamár szügyén száz 

cifra szélmalom.
Rád vár segítő keze.

Rád vár önfénye meze.

FU-HI:

I  Ging

Teknőcháton nyolc 
ősjel. -  A vihar elül, 

szele sem ölel. 
Végzetet vallat a jós. 

Nem csal, nem marad adós.
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BUDDHA:

A tan kerekének beindítása

Létkötél láncolt, 
reszkettem. -  A végletek 

szomját szenvedtem. 
Tanom altat és kiolt. 

Megnyugvást ad, s tüze holt.

MÓZES:

II. könyv

Ő küldé néktek, 
törvény e kő. -  Kegye ez, 

bár örvénye nő. 
Oltárán ég az áldás.

Az aranykék megváltás.

JÉZUS:

A hegyi beszéd

Jöttöm az írás 
szavát betölti. -  Bűnre 

irgalmát ölti. 
Boldogok, akik sírnak. 

Kik könnyebbülni bírnak.
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MOHAMED:

A bőség
„Allah, a könyörületes 

és az irgalmas nevében. " 
(Korán; 108. szúra)

Őt áldd, őt keresd, 
s nem feledi neved! -  Mid 

van, tőle ered.
Léted át neki ereszd! 

Szükségben nevén nevezd!

K. MARX:

Tézisek Feuerbachról

Sokan próbálták 
meg létünk magyarázni. -  

Helyre kell rázni. 
Jövőnk formázza munka. 

Vágymágnest csen agyunkba.
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SZÓKRATÉSZ:

Anyám hivatása

Hisz én is bába 
vagyok. -  Vajúdva várnak 

a gondolatok.

G. BRUNO:

Máglyaként

Monász, természet, 
élet. -  Hitet belőlem 

tűz ki nem éget.

S. K3ERKEGAARD:

Ábrahám

Az Úr reményért 
ád hitet. -  Vesd koncul hát 

neki a szíved.
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F. NIETZSCHE:

Zarathustra

Feszülve hídként 
is légy sziget. -  Sáristent 

lökj a semminek.

HAMVAS BÉLA:

Unicomis

Szarvában kuksol 
a pillanat. -  Nem mozdul, 

csak utat mutat.
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GIS

(Könnyek könyve)





Halandó harmadom nem enged nyugodni. Érted ténykedem, 
Uruk győzedelmes városa. Nevedben nevem marad meg.

Varázsdobom -  hős karom társa -  az égbe emel. 
Héjaszemem a mélységbe lát. Nevedben nevem marad meg.

Városom köré óvó fialat emelek. Lanyhuló lelke 
tégláit belesírja a nép. Kövét könny mossa simára.

Feledésmocsár maró vasfoga belevásik.
Zord falam kézerdő növeli. Kövét könny mossa simára.

Embervadat fél hű vadászom. Erdőn, őzekkel hálót, ki 
csordát szűz hatalommal őriz. Ráküldöm Istár papnőjét.

Ha ráfeszül, vérét le többé semmi nem hűti.
Nyája is elfut majd előle. Ráküldöm Istár papnőjét.

Balta áll elém. Anu küldé, hogy bősz birokban -  népem 
csitítván -  gyűrjem magam alá. Anyámhoz ölemben viszem.

Emelném -  meg se moccan, tepemém -  szilárdan áll. 
Márványa bennem lángra lobban. Anyámhoz ölemben viszem.

Álmom jót jelent. Víg örömtől hevülve fejté meg anyám 
az ég ködjárta üzenetét. Barátot baltából nyerek.

Meddő birokra a hegy emberével kell kelnem.
Karomnak méltó társa lesz ő. Barátot baltából nyerek.
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Kosokként öklelődzünk Uruk tág terén. Vérváró népem 
hősért kiáltó ünnepbe kezd. Falak nyögik küzdelmünket.

Szánk csókba fordul karok vad birokmerevségéből. 
Baráttá lettünk, párducléptű. Együtt állunk anyám elé.

Utad elállni hasztalan próbálom. Kapudba neked 
hiába ütődöm én. Erőddel nem bír erőm.

Karodat ölelésre nyújtod. Együtt állunk anyád elé. 
Hatalmas erejű bölcs, királyok királya vagy.

Enil vad szörnyetege őrzi a cédrust. Menjünk rá, vágjuk 
el torkát az iszonyatosnak! Erőnkkel szembe ki szállhat?

Embereimmel míves fegyvereket öntetek.
Seregem bronzba öltöztetem. Menjünk hát Huvava ellen!

Bús szívem tűnt férfierőmet siratja. Asszonyok öle 
élte fel hősi kedvem. Pór néped robotot nyög.

Duhaj szíve puha a harchoz. Menjünk hát Huvava ellen? 
A cédrus messzi hegye bevehetetlen erőd.
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Gyáván az égbe nem jutsz soha. Orkánt bömbölő ostora 
csattogva engem el nem riaszt. Nevemet edzem e harccal.

Városom s fiam hősi múltamra büszkén tekint.
Bátran rontok a cédrusúrra. Ha kell, elveszek vasától.

Véled félve is harcba szállók. Huvava hétszeres burka
bár lágy gyolcsként szakadna! Halált oszt roppant karja. 

A csata alatt rád vigyázok. Ha kell, elveszek vasától.
De te, király, épségben fogsz megtérni hazádba.

Képek szállták meg alvó testem. Jövőmből vágyaim küldtek 
hírt, épségben térek meg innen. Alattunk hegy lesz kaviccsá.

Huvava erdejét el csak vérünk által nyerjük.
Harmadik álmom rólad beszél. Samas bosszúja utolér.

Álmaid híreket hoztak. Uruk királya gyarapodva 
tér vissza városába. Lehull Huvava feje.

Viharkeselyűk jönnek értem. Samas szent bosszúja utolér. 
Létem számláját egyszer nekem is rendeznem kell.

Istennő, ne akarj engem! Csábod csalfa csápjának méze 
nem taszít ábrándos lápba. Távozz tőlem, hűtlenség lánya!

Szeretőid könnyének kútja apaszthatatlan.
Ostorod kenetes sújtás. Kímélj meg kacagó kéjedtől!

Gist űzi a buja Istár. Nem nyugszik, mióta fürödni 
látta a győzhetedent. Szemérmet nem ismer ő.

Hagyd ott, férfiak falánkja! Kíméld meg kacagó kéjedtől! 
Szarvaknál fogva szilaj kocsidba nem kötheted.
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Bősz Istár forrong. Egének bosszúvérű bikáját küldi 
Uruk városa ellen. Enkidu, gyere, szegjük szarvát!

Vesszejét vágd úrnője dühödt ábrázatába.
Sorsában sorsára lelhet. Hírünk házuk kapuit veri.

Álmot fon az éj. Bő gondú, fodros felhőkön dörgő hangú 
Istenek gyülekeznek. Tanácsba jönnek össze.

Fejünkről folyik a vita. Hírünk házuk kapuit veri.
Érzem, Gilgames, az ég urai magukhoz vesznek.

Ne félj, barátom! Enilhez fordulunk kegyelemért, sebed 
fohászunk gyógyítja majd be. Nem ront többé a cédrusemlék.

Az ég ura meghallja fiai kérő szavát.
Hősének lágy kegyelmet ád. Elnyered örök bocsánatát.

Átok ül rajtam. Huvava vasa semmi ahhoz, mit Istár 
papnője hagyott reám. Vágyat ölt belém öle.

Hátára miért feszültem? Elnyerem örök bocsánatát.
Mohó emberré miért kellett vesztemre válnom?
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Barátom, hol vagy? Hol vagy te, ki a hím oroszlánt halottá 
puszta kezeddel ölelted? Hét éjjel és hat nap siradak.

Párducléptedet már nem rejti a kósza avar.
Előttem szoborként fekszel. Hét éjjel és hat nap siradak.

Enkidu nincs már. Uruk száz véne, Istár papnői, a rét 
vadjai mind őt könnyezék! A legkülönbet sirattatom.

Érintem szemét -  nem néz, érintem szívét -  nem ver. 
Ötvözzék aranyból mását! A legkülönbet sirattatom.

Holnap talán én is meghalok? A párducléptű vak végzetét 
én el miként kerülhetem? Um-napisti tudja a választ.

Élőktől érintetlen, setét út vezet elé.
Minden más ember halandó. Um-napisti tudja a választ.

Tédenség gyoma nőtte be örök lakod. Ez lenne hát az 
Istenek szentséges kegye? Fáradt lelkem reménye olvad.

Próbád fényt csillant ismét fakuló szívem előtt. 
Fejemre ég a hat cipó. Fáradt lelkem reménye olvad.

Enkidu szelleme nálam járt az éjjel. Magával hozta 
a ködös alvilág titkát. Minden élőt tettei mérnek.

A hegyen túl is léte az, mi megszabja helyét.
Szavát el ne feledjétek! Minden élőt tettei mérnek.
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