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Ha feljő a Hold 
  



5 

Előszó 

Kedves Olvasóm! Nagyon örülök, hogy kezedben 
tartod kis kötetemet, melynek elkészültéig nagyon 
sok idő és egy hosszú út vezetett. Mikor még elkezd-
tem írni első verseimet, csak távlati terv volt, hogy 
egyszer ilyen formában kiadom őket, aztán telt múlt 
az idő, egyre több versem és novellám született, így 
egyre fontosabbá vált számomra, hogy az olvasó 
közönség elé tárjam őket. Azonban az idő csak telt, 
viszont a kötet csak nem akart megszületni. Teltek 
múltak az évek, születtek újabb versek és novellák, 
de valahogy sosem akart összeállni eggyé, valahogy 
mindig „közbejött más” ahogy azt mondani szokták. 
Az élet valahogy úgy rendezte, hogy csak most, 19 
évvel az első versem megírása után került sor az első 
kötetem megjelenésére. Mivel ilyen sok idő telt el, 
mindig változtatgattam, hogy mely versek és novel-
lák kerüljenek bele, végül az itt olvasható művek 
mellett döntöttem, melyeken megfigyelhető az is, 
ahogyan én fejlődtem az írásban. 

Remélem, mindenki megtalálja benne azt, amiért 
úgy döntött, hogy hazaviszi ezt a kis kötetet, megta-
lálja benne az üzeneteket, s megszívleli azokat, vagy 
éppen csak jót szórakozik egyik-másik történeten. 

Ki kell várni amíg, megérik az alma, hogy aztán 
finom falatként szolgálhasson minket! 

az író 
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Nem ugyanazt látjuk 

Te énrám nézel, itt vagyok, fát vágok, 
De én téged nézlek, s szemedben huncut tűz tombol. 

Én azt látom, hogy furcsán nézel, s mosolyogsz, 
Te pedig azt látod, hogy dolgozok, s izzadok. 

 
Tudom már rég, hogy mit akarsz, cseles vagy, 

csábítasz, 
De te azt látod, hogy lesújtok, s hasad a fapofa. 

Megragadod karom, látom tombol benned minden, 
Engem akarsz, nem érdekel semmi, ágyba viszel. 

 
Élvezem a helyzetet, de játszok, értetlennek látszok, 

Mintha nem tudnám mit akarsz, nem kérem amit 
várok. 

Látom a vágy téged hogy éget, s érzem is már 
nedvességed, 

De te mást érzel, erre vágytál, kitöltöm az ürességed. 
 

Te engem látsz, s én téged nézlek, 
Te egy lovat látsz, én egy istenséget. 

Te azt érzed, milyen kemény vagyok én, 
Én pedig elveszek selymességed mélyén. 

 
Más szemszögből, másként látjuk, 

Pedig mindketten ugyanazt csináljuk. 
Fejetetejére fordul most velünk a világ, 
S eközben minket sehonnan senki se lát. 
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A színész halála 

Az öreg Tóthkomlósi László színész már jócskán túl 
volt a nyolcvanon, de ettől függetlenül még vállalt 
szerepeket. Igaz, már csak a színházban, mert film-
szerepre vagy úgy 5-10 éve nem kérték fel. Pedig 
nagy és híres színész volt ő annak idején, sőt még 
akkor is mikor úgymond, mellőzve lett. De erre már 
nem nagyon emlékeztek, talán nem is igazán akartak. 
Arca ráncos volt, s egy kicsit beesett is, látszott rajta, 
hogy az idő már átsuhant a feje fölött, s alaposan el 
is használta. Ezzel ő tisztában volt, hiszen 30-40 éves 
korában, s még 50 után is egy kicsit két végén égette 
a gyertyát, ahogy azt sok színész teszi, vagy tette. 

Nos, Tóthkomlósi művészúr éppen egy színházi 
próbára igyekezett. Egy új darabot próbálnak mosta-
nában, egy olyasfajta ultramodern művet. Egy kezdő 
író tollából fakadt ki ez az enyhén szólva förmed-
vény, de az író és a rendező, aki egy és ugyanaz a 
személy, Pagonyi Pál, igenis jónak, sőt az évszázad 
remekművének tartja. 

Ez a Pagonyi egy igazán különös alak. Negyvenes 
évei közepe felé jár már, s haja enyhén őszül, ennek 
ellenére az, az írás az első műve. Pagonyi azt képzeli 
magáról, hogy ő a magyar Spielberg, s ő egy újonnan 
feltündöklő csillag a tehetség egén. Persze ezt csak ő 
hiszi. Még közvetlen segéde, Viktorovits Oszkár is 
tisztában van Pagonyi tehetségtelenségével, de az 
író-rendező úr arrogáns, türelmetlen és követelődző 
stílusával nem mer birokra kelni. Inkább reszkető 
megalkuvással tesz meg mindent Pagonyinak. 

Egyébként ez a Viktorovits sem egy nagy jellem. 
Úgy a harmincas évei elején járhat, általában egy 
piros kötött pulóvert és egy erős kék színű farmert 
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hord, s egy lepukkant bérlakásban lakik, valahol az 
egyik külső kerületben. Mellesleg gyakran szokták 
látni a Bordó Kullancs nevű meleg szórakozóhelyen. 

Az egész társulatban a fiatal, 24 éves Kertmegi 
Dezső ér valamit, de ő nem színész, inkább olyan 
lótifuti a színházban. Még Viktorovitsnál is alanta-
sabb a szerepe, de hát Oszkár Pagonyi jobb keze. 

Tehát Tóthkomlósi művészúr már eléggé megko-
rosodott, s mint a társulat legidősebb tagja, úgy érzi, 
hogy az nem baj, ha ő pár percet késik, mert neki ezt 
elnézik emelkedett korára való tekintettel. De Pago-
nyi nem olyan, aki csak úgy elnézi, ha bárki is elmer 
késni az ő próbájáról. Éppen ezért rá is rivall a szín-
házba éppen belépő öreg színészre, azzal a hajnali 
rekedt kappan hangjával. 

– Node drága művészúr! Lacikám! Mi az, hogy 
késel? Ráadásul már megint? És tíz percet! Tíz mé-
regdrága percet vettél el az én mérhetetlenül drága és 
fontos időmből! Már rég kezdenünk kellett volna! 
Na, még most az egyszer és utoljára, de tényleg utol-
jára elnézem neked, de menj az öltözőbe és készülj. 
Tudod, hogy ma jelmezes főpróbát tartunk. Oszikám, 
kísérd a művészurat az öltözőjébe. De sürgősem ám! 
– teszi hozzá eléggé ingerült hangon. 

Itt azért még azt tudni kell, hogy Pagonyinak az a 
szokása, hogy mindenkit letegez, korra, nemre és 
rangra való tekintet nélkül. Ő csak egyvalakit tisztel, 
s az sajnos ő maga. De Tóthkomlósit nem olyan fá-
ból faragták, aki csak úgy eltűri, hogy ilyen hangon 
beszéljenek vele valaki, de most túl fáradtnak érzi 
magát ahhoz, hogy fölöslegesen leálljon vitázni egy 
ilyen egoista alakkal, mert ez az alak sajnos a jelen-
legi munkaadója. Mit tehet mást, morog magában, de 
elindul az öltözője felé, s félrelöki Viktorovitsot, 
hogy eltalál ő magától is. Persze Oszkárt nem lehet 


