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ZSUBRITS ZSOLT 

 

Ébredés 

 
Mikor a földöntúli 
földközelbe ér, 
hajnal ereje éled, 
fák koronáját simogatja egy-egy napsugár, 
nyújtózó nyitányát zengi a réten, 
aranyló hangoktól harsonál, 
előkészíti a forróság mai útját. 
Ismét dalra fakad a fény. 
 
 
Időnként, különös óráimban 
a Nap megengedi, 
hogy belefeledkezzek forró tekintetének tengerébe. 
Akár egy örökké derűs arc, 
aranysárgán szemlél engem. 
Valahol félúton összeér, ami közös bennünk, 
cinkosan mosolyog fel együttállásunk. 
Titkos szövetségünk fényessé, 
szerethetővé változtatja az érdemlegest. 
Farkasszemezésünkben a szépség kivirágzik, 
és feltétel nélkül lüktet szívünkben 
a nyárreggeli szerelem. 
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ZSUBRITS ZSOLT 
 

Igazságtalanság 

 
Éva vézna teste hangtalanul belemerült a fotelba. A 
doktornő együttérzően, de határozottan kezdett neki. 
Már ez volt az 5. alkalom. A katarzis azonban még 
mindig váratott magára. 
-Miért érzi igazságtalannak, Éva? - kérdezte rutinosan az 
enyhén levendula illatú szobában. 
A páciensben csak forrt és gátlódott az kimondhatatlan 
érzés. Keserűség ült ki az arcára. Türelmetlenül terelte 
magától el a dühöt, akár egy veszélyt jelentő darazsat. 
- Értse meg doktornő, én ezt nem tudom elfogadni az 
élettől. 
- Pedig a múltja már megtörtént önnel. 
- De miért pont velem történt? Miért nem valaki 
mással?Miért nem a húgommal?- fakadt ki Évából a 
bánat. 
- Már többször átbeszéltük. Gyerekek voltak. Ön bement 
anyukájával a pénzváltóba. 
Éva arca ekkor egészen kifehéredett. Látszott rajta, hogy 
nincs a szobában. Majd fulladni kezdett. Mintha víz alá 
nyomták volna. Kezeivel kapálózott, levegő után 
kapkodott. 
- Éva! Szorítsa ökölbe a kezeit! Hallja!? Vegyen levegőt! 
Fújja ki! Na még egyszer!! Levegő! Kifúj! 
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A beteg nő zihált még egy kis ideig, aztán visszavette az 
irányítást a magabiztosabbik része. Bár hangosan 
hörgött, fújtatott, vonaglott, mint egy csillehúzó ló, aki 
nem bírja a terhét. 
- Éva! Éva! Érzi az erőt az ökleiben?- szólította vissza a 
doktornő. - Már jobb, ugye? 
A kliens szorította az ökleit még egy kis ideig. Lihegett, 
pihegett, és hatalmas izzadságcseppek jelentek meg a 
homlokán. 
- Igen. Már ismét kapok levegőt- mondta hálásan. - Tudja 
doktornő, amikor előtörnek a 30 évvel ezelőtti 
szörnyűségek, mindig meg akarok fulladni. 
- Ez teljesen természetes, - simogatta meg a betege 
kezét a doktornő. - Szerintem mára ennyi elég is lesz. 
Aztán a naptárja fölé hajolt. 
- Mit szólna, ha legközelebb 2 hét múlva, ugyanekkor 
találkoznánk újra? 
Aznap este Éva sehogyan sem tudott elaludni. 
Forgolódott. Hessegette el magától az ijesztő képeket, 
hangokat. Csak nem jött álom a szemére. 
Majd nem bírta tovább, felhívta a húgát. 
- Szia Nóri! Bocs, hogy zavarlak, de nem tudok aludni. 
Tudod, a szokásos... 
- Nincs semmi gond. Mi volt ma? 
- Megint jártam a flúgos dokinőnél. És ismét feljött az a 
sok szar. 
- Nyugi, Évi! Majd csak túl leszel rajta. 
- Egy fenét! Rohadtul elegem van ebből az egészből! Mi 
a fenének kellett bemennem anyuval oda?!Pont akkor, 
amikor megjelent az az álarcos fószer azzal az éktelen 
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nagy mordállyal, hogy fejbe kólintson. Brrr. Most is kiráz 
a hideg! 
- Évi! Ott vagy? Mondom, hogy lépj túl már azon! 
- Nem megy, Nóri! Pedig nagyon szeretném már, hidd 
el!!!- majd kis szünet után folytatta: - Tudod, baromira 
igazságtalan, hogy te kint apával bolondoztatok, én meg 
benn anyával rettegve vártuk, hogy mi jön? Élet vagy 
halál? Iszonyat az egész!!!Nem érzed te ezt. 
Váratlanul éktelen sírásba tört ki Éva. Keze remegve 
tartotta a mobilt. Nem sikerült újabb szavakat 
kipréselnie a torkán. 
- Ott vagy még, Évi? - kérdezte aggódva a húga. 
- Rohadtul elegem van ebből az igazságtalanságból! K...a 
unom már, hogy nem jutok ki ebből a szarból! 
Ráment a gyerekkorom, a kamaszkorom, az elmúlt 30 
évem, az egész életem! - fakadt ki az álmos nőből a 
méreg. És bőgni kezdett. Sírt, zokogott, vergődött, 
szenvedett, mint egy meglőtt madár. Tépelődött. 
-Elegem van! Érted?! Elegem van, hogy Neked könnyű 
életed van. Neked minden klappol. Boldog család, szép 
gyerekek, jó munkahely... nyaralások, gazdag férj. Tudsz 
aludni... - itt elcsuklott Éva hangja. 
Hirtelen mozdulattal földhöz vágta a maroktelefont. 

- Hogy az I...b....meg!!! - üvöltött fel fájdalmában. 
Utána már nem számolta a bárányokat. Meglepően 
könnyen elaludt. 
Reggel az volt az első dolga, hogy felhívja a 
pszichiáternőt, és lemondja a 6. alkalmat. Soha többé 
nem akart találkozni vele. 
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