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DITTRICH PANKA 

 

Kihívás  

 
A fiú a bozótban lesben állt. Szíve dobogása fülében 
lüktetett. Eljött a pillanat. Megérkezett. - Jaj, a kötél, jaj, 
azt észre ne vegye, hogy ott van!  
Az öreg mezítláb besétált a tóba, kényelembe helyezte 
magát. Reggelente itt időzött a tó sekélyében elhelyezett 
széken. Nézte a kósza felhőket, a csendes 
megsemmisülést, ahogy a fehér kócokat magáévá teszi 
az ég kékje. Furcsállta, hogy ezeket a lassú mozzanatokat 
ez idáig észre sem vette. A környezet bájos rezzenései 
dallamot susogtak, a levelek, ahogy hulltak; a madarak, 
ahogy csiripeltek; a víz, ahogy hullámzott; ez mind 
együtt, harmóniával töltötték el. A távolban az ég felé 
terpeszkedő fenyves erdő örökzöld színei közt kereste a 
rejtélyt, és lelte meg a megnyugvás ezernyi sugarát. 
Pedig tudta, a betegsége felett nem ő, hanem az idő az 
úr.  
Az öreg oldalra fordult. Ekkor a fiú megnyomta a 
felvevőgombot. Megmarkolta, és rántott erőset a 
kötélen. A székkel együtt az öreg háttal beleesett a tóba. 
A kamasz megnyomta a leállító gombot. Összepakolt. 
Eliszkolt. Vissza sem nézett. 
Feltöltötte a pár másodperces videót a „Kandizz Velünk” 
facebookos zárt csoportba. Sorba jöttek a nevető 
szmájlik, a gratulációk lufijai. Megnyerte a „Viccelj meg 
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egy embert” c. kihívás témájára kiírt szavazás 
lájkversenyét.  
Egy hét múlva kapott egy privát üzenetet: A saját 
apáddal szórakozz, ne az enyémmel! Másnap egy csatolt 
fotó érkezett, azon egy kötél, érthető pózban. 
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DITTRICH PANKA 

Szikra 

 
Arra ébredek, zuhog az eső. A szakállamból kifacsarom, 
de a göncöm is elázott. Át kéne öltöznöm. Ezeket a 
francokat pedig megszárogatni. Gyalogolhatok 5 km-t. 
Ott a munkásszállón az M.SZ.-en a haver, ő a mosodám, 
tisztára mossa a ruhámat, ha netán valahol jelenésem 
lesz egy munkaadónál, akkor adjak magamra. Régről 
tartozik, ezzel kárpótolja. A telomból kifogyott az 
egyenleg. Nullaszaldós, akár én. Vagyok, létezem, csak 
éppen nem működöm. Mert működni csak úgy lehet, ha 
tankol az ember. Tankolni pedig csak közreműködéssel 
lehet. Azt pedig anyagi forrásból, de nálam kiapadt. Nem 
vagyok kompetens. Az egyetlen forrásom a sétálóutcai 
kút. Ott iszom. Jobb esetben befutok a könyvtárba. Ott 
ballonos víz van, és pohár is dukál. Nem műanyag, 
hanem papír. Védve a természetet, azt a bizonyos zöld 
természetet. Természetesen tudom velem is csak a gond 
van. Néha elfelejtem felhúzni a sliccem is. Melléje koszos 
és büdös is vagyok. Taszítom az embereket. Óriás 
nyilakat lőnek felém, csakhogy ne közeledjek. A világ 
végére kívánnak. Van, amelyik elküld melegebb 
éghajlatra, és puff, ott is vagyok. Ők is ott vannak, csak 
még nem szembesültek vele. De majd megtudják, és 
attól koldulnak. A rohadt életbe még négy kilométer. Ma 
kevesebb lesz a csikk a szemetesekben. Esőben az 
emberek kevesebbet szívnak, legalábbis az utcán, ha 
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kezükben van az esernyőjük. Statisztika, nem vezetem, 
de tapasztalom. A tapasztalás pedig olyan ismeret, abból 
eleve fakad a megérzés, iskola sem kell hozzá, hogy 
feltérképezzem az idő állásából, hogy mi várható. Ha 
zuhog, kevesebben mennek vásárolni is. Ugranak a 
kocsiból a húszasok, jobb esetben a százasok, amit 
olykor egyesek tudatosan ott hagynak nekem. A 
tenyeremet nem tartom, csak egyszerűen odaállok, s ha 
úgy gondolják, akkor biccentenek a fejükkel, hogy 
kivehetem. Ha nem biccent, akkor hoppon maradok. A 
zoknikat is ki kell mosatnom, a testnedveimtől úgy 
megszilárdultak, maguktól is megállnak, mint egy 
bakancs.  
A városházánál járok, ott a leggazdagabb kuka a 
buszmegállóban, a korán kelők akkora dekk-et képesek 
otthagyni, hogy azt hiszem, aznap szülinapom van. Ha 
rápipálok, akkorák, mint a gyerekkori szülinapi tortámon 
az égő gyertya. A múltkor egy okos tojás rám szólt. 
„egészségtelen más után a csikket a számba venni” igaza 
van. Milyen igaza, de akkor dobjon már meg egy 
egészséges szállal. Amúgy meg semmi köze hozzá. 
Semmi az égadta világon. Eleresztettem a fülem mellett, 
és szíttam a bagót. Jobban esett, mintha az okos tojás 
csendben maradt volna. Mert tilosban jobb az élvezet. 
Felkúszik az adneralin és kész, boldogabb az ember. 
Huggyálnom kell. Mindjárt itt a könyvtár, beslasszolok és 
folyatok, aztán irány az M.SZ.  
Valami nem smukk, nincsenek csikkek, az áldóját! Mért 
nincsenek csikkek? Fél órával előztem meg az ürítőket. 
Mindig félötkor, nagy sárga kesztyűvel ürítenek, olyan 
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sárgával, mint amilyenek a csíkok a szürke mellényükön. 
Megkukkozom a következőt, az is kong az ürességtől. 
Körbenézek, nincs ellenlábasom se, aki erre kolbászolna. 
Valami nem smukk. Még emberek sem lófrálnak, az 
irodista kukacok sem, sehol egy lélek. Az eső elállt. 
Hurrá! De hogy nincsen csikk az könnyfakasztó, csakhogy 
nálam rég nem fakad könny. Nincs ki fakassza, 
magamnak meg minek fakasszam. Siralmas a nap, de fel 
a fejjel, csakhogy elfeküdtem a nyakam. Végre itt vagyok 
a könyvtárnál, van látogatójegyem. Az ingyen van, de 
csak annak, akinek van lakcímkártyája és személyije. 
Idén még van, de jövőre kiiratnak a szállóról, hat hónap 
után automatikusan kijelentenek. Persze ettől még én 
nem fogok okmányt cserélni. A könyvtár ajtaja zárva. 
„koronavírus járvány miatt határozatlan ideig…”. Na, 
bumm. Mi az a koronavírus? A járvány szó rosszat sejtet, 
azt el lehet kapni és tovább lehet adni. Ennyit még én is 
tudok. A rohadt életbe, akkor ezért hordtak az utcán 
maszkot, én meg azt hittem valami kisebb fertőzésük 
lehet. Na, az van nekem is, olykor úgy viszket a hátam, 
meg máshol is, hogy önszántamból sírba tudnék feküdni. 
Mehetek folyatni a bokorba, most úgy sincs nép, 
szabadon folyathatok. Az M.SZ.-ig egy hosszú bicikliút 
vezet. Én is vezetem magamat. A számban a 
nyálkahártyáim keserednek, hiányzik a nikotin. Muszáj 
lesz egy nedves bagót beüzemeltetni. Puff, rossz helyre 
tettem a gyufám, elázott az is. A dohánybolt meg kb. 
ötszáz méterre van. A gyárak közelében. Szaporázom a 
lépteim. Utálok hajtani. Bár, ha magam szántából teszem 
az más, de ha más hajtana, azt nem viselném el. Süt a 
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nap. Hurrá. Szárad a szakállam. Látóhatáron belül a 
füstös. Még gyorsabban trappolok. Benyitok. „Maszk 
nélkül tilos a bejárás, tessék kifáradni!” Hol a p…ba 
vegyek én maszkot? És mi a p…ból?  Csukom vissza az 
ajtót. Téblábolok. A veréb sem száll erre. Benyitok. „Egy 
doboz gyufát kiadna a kedves?” Visszacsukom az ajtót. 
Várok. Tudom, hogy lát, nem engem, az sötétlő 
árnyamat. Pár perc után: „itt van, de máskor maszk 
nélkül ne jöjjön” és kidobta elém a gyufát, ami majdnem 
a pocsolyába veszett. „Ezt ajándékba kapja!” Csapta 
magára az ajtót. Az Isten áldja meg a nagylelkűségét! A 
nedves dekk képtelen volt lángra kapni. Sebaj, itt egy 
pad. Leültem. Magam mellé kifektetem azt a két dekket 
úgy, hogy a nap éltető sugara tehesse a dolgát. Tíz perc 
múlva ismét próbálkozom. Végre a számban érezhetem 
a nikotin finom ízét, mint a gyereknek a csokoládétól, 
úgy bizsereg a bensőm. Becsukom a szemem, és 
sütettem a szakállam. Újra útnak eredek. A cipőm nem 
cuppog. A göncöm is kiadta magából a magába szívott 
nedvességet. Odaérek az M.Sz.-hez. Tábla fogad itt is. „A 
koronavírus járvány miatt határozatlan ideig 
idegeneknek tilos a bejárás…” Felfüttyentek a havernak. 
A szobatársa leüvölt: „covid 19-es kórházban van, itt 
pedig miatta szívunk karantént. Se ki, se be.” Húzta el a 
függönyt.  
Akkor most kivel mosassam ki a dolgaim? Avagy, ki 
tartozik még nekem?  
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DITTRICH PANKA 
 

Karantén haikuk 

 
Simogat engem 
Karjai nélkül érzem 
Magához ölel 
  
Képtöredékek 
Igéző csoda az is 
Ami látatlan 
  
Hímzett terítőn 
Az öltésekben elvarrt 
Szelíd sóhajok 
  
Levelet írok 
A virtuális térben 
Billentyűt ütök 
  
 
Könnye felszárad 
Az örök hála cseppje 
Kehelyben nyugszik 
  
Távoli útról 
Másvilági emlékkel 
Fújdogál a szél 
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Dicső tehetség 
Ha felfedezni vélnek 
Jut egy pálmaág? 
  
koronavírus 
Átírta a világunk 
Borús karantén 
  
Anyám nem nevelt 
Neki hogyan köszönjem 
Gondviselésem? 
  
Szomszédasszonyom 
Ül a gangon képet varr 
Keresztöltéssel 
  
Keresztbe-kasba 
Fókuszált tereinken 
Kaszál az időnk 
  
Szemünk fényei 
Másképpen csillannak meg 
A monitoron 
  
Minden festett szín 
Bármilyen papírlapon 
Küld egy illatot 
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DITTRICH PANKA 
 

Akkor is /2020./ 

 
Az operatív törzs hangja robban  
a rojtos szőnyegem szövetén. 
A halottak száma, a halottak száma, 
még mindig emelkedik… 
Maradjunk otthon, - harsogják napestig. 
Az egyik beszámol, a másik elszámol. 
Bár biztosan tudnám: megvéd-e a maszkom? 
 
Ki vágyom, elvágyom én. 
Az áldott ébredés megásott reggelén 
a vaskos falak belém zúdulnak. 
Gyermekem, most te sem jössz felém. 
„Nem lehet, nem lehet, veszélyes még!” 
Mondjátok rég… 
Most ennyire rizikós volna  
az általam megélt ötvennégy év? 
 
A szeszélyes kórkép, a maszkos virtuális tér 
helyett, úgy szeretném: 
Unokám ölelni. Gyermekem látni. 
Szabadban, szabadon, bárkivel lófrálni. 
Meddig csoszog még odáig mezítláb az időm? 
Meddig tart még a vírus, az értelmetlen ragály? 
 



20 

 

Vajon mit érnek az elrebegett titkos imák?  
A távoltartások kényszerében nyugszik-e megalkuvás 
- a múltból fakadóan is - a kétes jelen jogán?  
A bánat csillapszik-e úgy, mint gyógyultból a láz? 
A félelem bölcsőjéből lesz-e felocsúdás? 
Elmúlik sok harag? Háború és vita? 
 
Az ablakomból nézem,  
mint turbékolnak a kacagó gerlék. 
Nem érvényes rájuk 
semmiféle tiltásokon alapuló örvény. 
Bezzeg engem zaboláz a törvény. 
 
Ha kell, maszkot öltök,  
míg bennem őrjöng az emberi ösztön,  
és szobám rojtos szőnyegén 
álmokat őröl a rejtelmes sötét. 
Legyőzöm! Magamért, Másokért! 
Legyőzöm, akkor is, ha azt lesem, 
ahogy a napfény sugara 
az ablakomon át velem is beleremeg. 
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DITTRICH PANKA 
 

Keresztjeim (haiku-csokor) 

 
Nem hagy nyugodni: 
A jó és gonosz harca 
keresztre feszít. 
  
Kereszt vágányon: 
Csak szenvedés az ára 
a boldogságnak. 
  
Összes ballépést 
megbüntet és mélyre ránt  
a sors keresztje. 
  
Ahogy szövetet, 
keresztszálak tartanak, 
mint egy lepedőt. 
  
A temetőben 
keresztkérdések ringnak 
végtelen pályán. 
  
Van keresztnevem. 
Élek. Ha meghalok, az 
is tűzkeresztség? 
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Költő, ha verset ír,  
Keresztrímben is rakja 
lírai énjét. 
  
Az élet nekem, 
olyan keresztrejtvény, 
mely szívem töri. 
  
Hitben hitt utam 
az értelmetlen halál 
keresztül húzza. 
  
Egyensúlyozom, 
a sorsom hídpillérén 
keresztül érjek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


