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KATZLER HILDA  
 

Ott 

 

Mikor rám találtál  

ott, a versem alatt, 

kigyúltak bennünk a szavak… 

„Hangtalanul” lettél enyém, 

„négykezest” játszott szívünkben 

a fény! 

Majd egymásban égtünk el… 

mindig bátor, aki mer! 

Még fáj ez a kín… 

a remény kacagva sír. 

 

 

Káprázat 

 

Ázom az esőben, 

hiányod végigcsorog  

arcomon, testemen, 

hagyom… 

Érezlek, ahogy ölelsz,  

kapaszkodsz, mint aki fél, 

hogy elnyeli az örvény. 

Kezed keresi kezem,  

jó meleg. 

Halk remegés bújik belénk, 

érzem minden porcikád, 

egyenként csókolok  

rád csodát… 

Itt bent oratórium zeng,  

már messze járunk, 

kint hallgat a csend,  

csak az eső neszez, 

nem moccan az idő,  
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finom hálót sző körénk  

a perc, 

a vágy a pillanattal nő… 

De mi ez a sós íz? 

Szorít, kesernyés! 

Szorosabbra csukom  

szemem… 

egy sóhaj cseppen. 

Maradj még! 

 

 

VARIÁCIÓK 
 

Fáj 
 

Édenünk elporladt, 

elvesztettünk minden csatát, 

egy árva holló károg, 

vágyaink vágynak csodát. 

Emlékek sora száll a semmibe, 

mostoha remények kiterítve, 

némán neszez a nincs, 

fekete szárny rebben és egy „kár”. 

Te sírsz? 

 

Fáj 
 

Édenünk lassan elporladt, 

elárultunk minden csodát, 

száműzött vágyak sorakoznak, 

csak egy holló károg „sohamárt”. 

emlékek tűnnek a semmibe, 

remények büszkén kiterítve, 

némán neszez a nincs, 

fekete szárny rebben és egy „kár”. 

Te sírsz? 

Fáj neked is, hogy nem ölelsz már? 
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Prizmán át 
 

Tegnap a szivárvány  

minden színével játszottunk…  

Egyenként festettünk  

szerelmet egymásra, titkokat. 

A boldogság a meleg sárga, 

az őszinteség a kék, 

a zöld a szeretet és a termékenység, 

a lilában énekel a méltóság és a remény, 

a narancs állhatatosságot zenél, 

a vörös a legszebb, lángoló odaadás, 

parázsként izzik a kéjben tovább, 

a fehér a tisztaság, minden szín ősanyja, 

szivárványt varázsol a prizmán át, 

a mennyekig repít, ott zeng szimfóniát… 
 

Majd komor színek sora sötétít, 

a barna a tudás, tudni néha fáj, 

a fekete a gyász, színek temetője, 

és nincs tovább! Elrontottuk a muzsikát. 
 

Színeink fáradtan összefolytak, 

egymásban büszkén feloldódtak… 

de még ma is dalolnak itt, bent, 

színezve a bíbor magányt, 

és nem engedik, hogy a fekete 

haragból fesse a talányt. 
 

 

Farkasok 
 

Megérintett az a csend ott… 

A szív egyszerre kies és kietlen, 

nyugtalan és nyugodt, csak az idő jár… 

Emlékszel? 

Akkor még nem tudtam megírni! 

Most elmesélem… 
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Szürke ködben révül a táj, 

itt farkasok szeretnek némán, halkan, 

mozgásban is moccanatlan. 

Tekintetük a távolba néz,  

nincs bennük parázs, 

nem a miénkben igéz, 

a végtelenbe lát… 

Lelkük érinthetetlen, büszke, 

rabságban is szabad méltóság. 
 

Megérintett az a csend ott, és fájt. 

Te jutsz eszembe mindig, 

az az álom visszajár… 

Ma már mindent tudok!  

A farkas te vagy! 

A mostnak élsz, és semmit sem vársz. 
 

 

Megyek 
 

repülök 

hosszan 

sokáig 

a világ  

végére 

Óperencián  

is túl 

sír  

a búcsúm 

új  

csoda 

vár 

ne félj 

vigyáznak  

rám 

szívemben  

viszlek 



SODRÁSBAN 2016 

 

102 

ott leszel 

leszállópálya  

a lelkem 

ha megyek is  

érkezem 

az élmény  

örök 

sosem  

felejtem 

Isten  

velem 

majd 

jövök  

egyszer 
 

 

Remény 
 

homokként pergő 

halk sóhaj vágyat remél 

a fény ékszerként 

öleli körbe 

könyörögve kér 

szerelmünkért tedd mit kell 

egy illat eszmél 

soha nem felejted el 
  

 

Idő 
 

egy illat vár rád 

hűen magához láncol 

szerelem koldul 

elporladt ékszereket 

vágy térdre esett 

fényért sóhajtó szív kér 

homokként pergő 

meglopott idő remél
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KESZY-HARMATH DÁNIEL  
 

Születésnapomra 
 

Harminckét éves lettem én, 

megtervezett e költemény, 

lári- 

fári. 
 

Öniróniával nézzétek, 

amit most nektek regélek, 

versbe 

rejtve. 
 

Amin átmentem, forgathat „gyomort”, 

megéltem mámort és nyomort, 

gyerek, 

ember. 
 

Ütött és vert, alázott apám, 

szeretett, de menekült anyám, 

magány 

maradt. 
 

Észhez térve alkotni kezdtem, 

minden rosszról megemlékeztem, 

sírtam, 

s írtam. 
 

Szerelmet láttam a világban, 

a lelkem sokfelé kitártam, 

káros, 

város. 
 

Iskolapadba visszatértem, 

a másik oldalról beszéltem: 

Zsivány, 

diák! 
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Jó ez így középiskolás fokon, 

s közelről figyel egy rokon 

mögém, 

öcsém. 

 

Ha a halál mostanság érkezne, 

tőlem már semmit sem kérdezne, 

még ne, 

kérlek! 

 

Ezért a jelenben maradok, 

erőmmel csak kicsit szakadok, 

mindig 

addig… 

 

 

Szeret 

 

S ok gond 

Z ord idők 

E légedetlenség 

R ohanó világ 

E gyetlen 

T árs 

 

 

Egyesülés (egy özvegyasszony dala) 

 

Csendben csörgedeznek a gondolatok, 

rohanva éppen hozzád tartok, 

kár sietni, mert te örökké rám vársz, 

a kötelékből sohasem hátrálsz, 

magadhoz hívsz, ahol helyem van, 

föl is vettem ma özvegyi fátylam, 

nem is a gondolat, a vér csörgedez ma, 

halott kedvesemhez térek ma a sírba. 



KORTÁRS KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA 

 

105 

Plazmaszolgálatban… akár hetente! 
 

 – Felezés? Az meg mi? – kérdezik tőlem gyakran, amikor a 

ferezisről kezdek mesélni. (Majdnem jól hallják.) 

 A ferezis, vagy teljes nevén plazmaferezis egy olyan eljá-

rás, amikor a vénából vett vért egy szerkezet centrifuga se-

gítségével kettéosztja vérplazmára és sejtekre, és a sejteket (u-

gyanazon a szúrt tűn keresztül) visszaadja a „donornak”. Bi-

zony, ebben a helyzetben a plazmaadót úgy hívják: donor. 

 Az egész folyamat nagyon kellemes légkörben zajlik, a vá-

róban máris csokit, kávét, vizet és gyümölcsöket fogyaszthat 

az ember. A recepciónál történő időpont-egyeztetés után pedig 

beteszi a kabátját és táskáját a kulccsal zárható kis saját szek-

rényébe, pisil egyet (hiszen előzőleg 3,5-4 liter folyadékot 

megivott aznap, hogy híg legyen a vére, és gyorsan menjen a 

ferezis), utána egészségügyi vizsgálat jön, a nagyon kedves 

asszisztensek megnézik a vérnyomást, hemoglobinszintet, hő-

mérsékletet, illetve ellenőrzik a személyazonosságot. Az orvo-

si szoba következik: ott a mindig mosolygós és pörgős dokik 

mellett sosem érzed azt, hogy kórházban vagy hasonló helyen 

lennél, és mindig megbizonyosodhatsz róla, hogy egészséges 

vagy. Utána következik a donorterem, ahol akár tízpercekig 

tartó személyes beszélgetések közben észre sem veszed, hogy 

lecsordogált a plazmád egy műanyag tartályba, és végignéztél 

egy sorozatepizódot vagy természetfilmet a plazmatévéken, a 

kényelmes karfás donorágyban fekve. 

 A mintegy 40 perces ferezis után elégedetten távozik az 

ember: jót tett saját magával (pénzt keresett, tett az egész-

ségéért is a táplálkozás és a folyadékbevitel révén), illetve má-

sokkal is: a plazmából ugyanis gyógyszer készül a rászorulók-

nak. Ki ne akarná ezt a jó kalandot hetente megismételni? 
 

*** 

Kortárs Magyar Irodalom oldal a Facebookon: 

https://www.facebook.com/kortars.magyar   

https://www.facebook.com/kortars.magyar

