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ÖTVÖS NÉMETH EDIT (1966) – Győr 

 
Születtem Győrben. Versírással 2015 óta foglalkozom. 
Számos irodalmi oldalon szerepelek, több antológiába 
beválogatást nyertem. Büszkeséggel tölt el, hogy alapító 
tagja lehettem az Író Alkotók klubjának. Publikálási 
lehetőséget kaptam a Menhely Alapítvány 
gondozásában megjelenő Fedél Nélkül c. lapban, a 
Napvilág, Pieris.hu és. Dokk felületén is olvasható 
vagyok. Szerepelhettem 29 társammal együtt egy CD-n 
közös verssel. A Napút pályázatán harmadik helyezést 
értem el egy Adyról szóló verssel.  
A 100 szóban Budapestről című zsebkönyv 2018-as 
kiadásában két írásommal szerepelhettem. A Nők Lapja 
pályázatán a kiemelt húsz próza köze kerülhetett 
alkotásom. 
 
 

hangulati törmelék 

 
abszurd a perc a pillanat árva 
remegő nász vackol a mába 
halovány fényben elvesző érzés 
sziklát karcoló lángoló kétség 
pihegő vállon ringat az álom 
haldokló tájon nincs happy end 
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rémvers 

 
viselős lett az életem 
terhet cipel köldökén 
féltő az alázat ahogy hordja 
tapasztalati lényegét 
maradék napok számolják 
szorosan nyomában járnak 
megértéssel szimatolják körbe 
a tócsát mit a magzatvíztől vártak 
a karma az fontos kántálják gyorsan 
bábák sora öltöztet kékbe 
rózsaszínt is aggatnak rám 
a szárnyaszegett rémre 
 
 

viharos 

 
lüktető szablyák motoznak elmémben 
zajos az ég tán földindulás lesz 
sikító fák esnek térdre 
karjukat levágja a februári szél 
horpadt kék égen szürke a fő szín 
sapkátlan bokrok kontya zilált 
száraz az águk nedvtelen rég 
csókálló zománcot eső mos rá 
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vajas karamella 

 
mikor kicsi voltam azt hittem 
a karamell tejcukor 
rajongtam ezért az édességért 
az omlós lengyel féle bocisér 
egyszer anyám szaloncukrot akart főzni 
vagy nem tudom de egy nagy tál  
vajas csoda lett belőle 
olyan finomat életemben nem kóstoltam 
a fehér mélytányér csordulásig 
teletöltve folyós meleg barna masszával 
ahogy dermedt húzódott össze 
mintha fázna pedig csak tömörödött 
maradt azért belőle elég 
kiskanállal kapirgáltuk 
mikor fogyott az anyag  
egymás után bukkantak fel a  
magyar népművészet kedvelt 
tulipán motívumai a cserép felületén 
sokáig nem szerettem ezeket a mintákat 
minél több virág került elő 
annál kevesebb lett a karamella 
a kemény bolti fogtörő fajtáját utáltam 
már a színe is olyan 
mondvacsinált sötét volt 
aztán anyám elméje megbomlott 
már nem volt karamell 
csak sírás és kiserkent vércseppek 
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maszatolták a parttalan konyhát 
a gáztűzhelyen nem gőzölgött 
az édes szirup 
magzatpózban értek a vesszőcsapások 
most már nagy vagyok felnőttszerű 
mégis számban összefutott nyállal  
mosolyra fakadok 
és elhagyatott napjaimon 
vigaszt találok abban a 
régi cukros emlékben 

 

ilyenkor már nem meglepő de 

azért mégis 

 
csend van most az apró házban 
mama a kórházban pihen 
gondolja a szomszéd Ellus 
most is téved ott is aktív 
ágyhoz szíjazva mindkét keze 
az állványon lévő palackból 
lassan csepeg bele az élet 
oxigénmaszk takarja fél arcát 
mondja akkor is a mantrát 
hogy van benne ennyi erő 
hisz csöppnyi asszony fekszik 
a gyűrött lepedőn 
pulzusa harmincöt körül mozog 
ágy lábánál pislognak az angyalok 



50 

 

szilánkok 

 
a kedv eltörött 
csörömpölve esett alá 
a kiskanál cukrot permetezett 
szerteszét röpködtek  
a kristályszilánkok 
mereven néztem a romhalmazt 
ujjam begyét szorítottam 
az asztallapra míg fájt 
most sértett az édes is 
 

Türelmetlen 

 
Állnak némán a fák 
hó karolja válluk, 
szitálja a csendet serényen, 
könnyű cukrot hint rájuk. 
Lassan folyik bennük az élet, 
visszhangzik bennem csepergése. 
Mikor lesz már tavasz ? – mondjad 
hiányzik a gerlék nevetése. 
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a tél utolsó rúgásai 

 
hűvös a hajnal  
a cirádás kisasztalon duruzsol a szamovár 
párája homályba burkolja a szobát 
egy éber kaszáspók lesben áll  
potroha alig mozog 
a plafon repedése izzik a kályha vörösben vígad 
a februári szél őrülten cibálja a fák alig haját 
papírvékony árnyak osonnak a házak alagútjában 
kabátjuk összehúzva éhesek a fényre 
kanásztáncot jár a jelzőlámpa rögzített pályáján zajosan  
dülöngél 
alattomos az időjárás 
hiteget aztán visszavesz 
valamikor nem így volt azt hiszem 
 

Válogatás egy 

természettudományi antológiából. 

 
A Hold bemászott egy vödörbe, 
halnak képzelte magát. 
Akváriumra vágyott, 
miben feküdhet lazán. 
Vízi világ lett az álma, 
kontúrozott kék nyakék, 
hat marokban habos karát, 
pillanatban ivadék. 
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Pörgettyűvel sorsolt nőit 
bérelte, majd fizette, 
levágta a hajuk tövét, 
emlékkönyvébe tette. 
Koronatanúnak hívtak, 
nyestet és egy malacot, 
fifikásan kiszámolták, 
hány pikkelyest hagynak ott. 
Végre aztán Hold barátunk, 
kialudta mámorát,  
feltekergett az égboltra, 
s lepréselte magát. 
 
 

januári depresszió 

 
semleges lett a szenvedély 
hiába huhog rám a sarkon  
laposban jár a talpam szaporán 
őszen lengedez a varkocs 
a vadludak ők tudják 
mikor harsogó zöld lesz minden 
szokásjog hullámzik a tavon 
újra fonom huncut kis tincsem 
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ilyen a világ 

 
dühöngve roppant széjjel 
az elvárás képzelete 
pedig csak megfelelni akartál 
lépteidet számolod  
mint kisiskolás korodban 
mikor jobb lábbal léptél 
a járda betonkockáit elválasztó vonalra 
akkor bal lábbal is kellett 
mert ha nem akkor valami baj történik 
volt a téves babonád 
most programozott világban élsz 
a társas magány mára közhely 
problémád óriási 
a nincs vagy gyenge wi-fi jel 
kalóriákat számolsz 
hat után nem ehetsz 
“ se sokat se keveset” 
csak álmodsz az álmodról 
félidő után már fáradnak az izmok 
rettenve kúszol a homályba éjjel 
felébredsz- e reggel 
soha nem tudhatod 
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rózsátlan vagyok 

 
romhalmazba rothadt 
penészes ürülékkel álmodtam 
egyszer csak ott állt bűzös halomba 
tőlem várták, hogy takarítsam el 
hintsem be helyét növesztősóval 
ültessek maguktól viruló csodaszirmosokat 
cirmos mütymürüttyöt gyöngyös liliomot 
mi orvosság a szemnek is  
nem csak az orr szippantja be 
fényes illatát 
nem tudtam megtenni 
még nem 
ezért beiratkoztam a  
“botanikai parádé avagy  
hogy neveljünk illatorgiát 
trágya nélkül nap mint nap” 
nevű OKJ-s tanfolyamra 
álmomban 

 
 

nem is értem hogy 

 
vajúdtam az éjjel  
izzadt percek múltak nyomtalan 
súly taposta méhem 
a csend zajtalan 
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hulló gyöngye 
pörkölte az időt 
végtelen körökre 
fájdalom mint izzó penge 
borosta hegyére ült 
velem voltál 
mint annyiszor 
citromot csavartál kendőre 
robbant bennem a kín 
szűkölt minden erem 
összpontosított a levegő 
be-ki fújta tüdőm 
horpadt ereje 
mikor magába fogadott 
a gyötrelem  
parttalan tengerben 
megszületett az élet 
 
 

születési hiba 

 
gyerekmagból lettem 
fejlődtem serényen 
ugarra pottyanva 
csüngtem a “ kötélen” 
végleges csoportba 
sorolt be az élet 
induláskor nyomott rám  
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szándékos pecsétet 
rája lett a jelem 
elektromos fajta 
vibrál is a röptöm 
kopik cipőm sarka 
mindenkié lettem 
de senkié egészen 
hiába károgott  
a dolmányos merészen 
ha volna nem volna  
én sem lettem volna  
adott szavak alapján: indulás, rája, ha, 
gyerekek, mindenkié, végleges, kár 
 
 

gondolkodó 

 
szemüvegem elhajolt 
orrnyergemen megpihent 
bánatutca bal oldalán 
csúszkáltam egy senkivel 
halott lett már szeme tükre 
ablonból volt vágva rég 
gyömbért szórtam rá sietve 
rubin zekét hópihét 
hátranézett fájdalmasan 
szó nem hagyta el ajkát 
édes tea fröccsent széjjel 



57 

 

megégette a karját 
szombat lett és hűs vasárnap 
csillapult a szenvedés 
láthatatlan lábnyomokból  
megszülető tévedés 
 
 

dermedtség 

 
sovány jégviasz 
most a napsugár 
didereg ő is  
egy rázós nap után 
fagyott lehelet 
simítja merev testét 
aranya kopik 
minden másodpercnél 
horizonton fürdik 
jeges szappanhabban 
vigasztalást nem lel 
a dermedt alkonyatban 
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Rémálmok 

 
hártyás hab ül szemzugomban 
a Hold nagy vigasságban volt  
mire ágyba kerültem 
kétely támadt az éjszaka  
roncsolódtam 
gondok mint pikkelyek lassan peregtek alá 
kovácsoltvas indáim megolvadtak 
letörtek és szétfolytak a homokban 
véletlenszerű mintázatot hagyva maguk után 
majd homogén ködbe veszve eltűntek 
csak a sérülés cakkos szélei hirdetik a mindörökkét 
meg kell védeni őket sikított bennem egy hang 
zsigeri szerveim tiltakoztak 
fejemben is szólt a tam-tam 
“tudósjárta deszkajárda 
láva között vak petárda 
nyitott zárka varjú hája 
málnaszörpöm nem adom “ 
 
 
 
 

 

 


