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Bemutatkozás:
Budapesten születtem és éltem 5 éves koromig,  amikor egy

közeli városba költöztünk. Egészségügyi szakközépiskolába, majd
óvónőképzőbe  jártam,  ezt  követően  negyedszázadig  az
óvodapedagógusi  hivatást  gyakoroltam,  itt  kezdtem  írni  a
gyermekek aranyköpéseit. Terveztem, hogy majd egyszer kiadom,
mindig is az „ujjaimban bizsergett az írás”…

Az irodalom szeretetét  már  az  anyatejjel  szívtam magamba,
édesanyám  minden  este  mesét  olvasott  nekünk,  elszavalta  a
kedvenc  verseit,  amivel  az  iskolában  közönség  előtt  szerepelt
és/vagy  énekelt.  Az  írás  valahogy  mindig  a  "kezemben"  volt,
minden tanulságot lejegyeztem, megörökítettem, de elemi erővel,
igazából csak lassan hat évvel ezelőtt tört felszínre. Akkor életem
hatalmas  sorsforduló  elé  érkezett,  szerencsére  megértettem az
üzenetét  és  hallgattam a  "hangra".  Ez  a  belső  hang,  nevezzük
ihletnek,  azóta  is  folyton  üzen,  csupán  a  kezem  adom  a
mondanivalóhoz.  Az  íráson  magam  is  meglepődtem,  de  a
legnagyobb  meglepetést  mégis  a  versek  okozták.  Sohasem
gondoltam, hogy képes vagyok verset faragni. Azok kapcsán jöttem
rá igazán, hogy semmit nem lehet direkt, akaratból írni, csak ha
jön az ihlet…

A  sorsfordulón  sok  mindent  megtanultam az  életről,  s  első
könyvem  írásakor  jobban  megismertem  önmagam,  mint  egész
addigi  életemben.  Úgy  éreztem,  előhívtam  egy  filmet,  melyről
addig semmit sem tudtam, pedig bennem létezett. Csodálatos belső
utazáson vettem részt, amíg felsétáltam az önmagamnak állított
pokolból talajszintig. Minden percét élveztem, olyan lettem, mint
egy  újszülött  gyermek,  aki  rácsodálkozik  az  új  világra.
Újraértékeltem, újra felfedeztem az életet. Tisztán érzékeltem a
lépcsőfokokat…



Jelenleg életem harmadik szakaszát élem, melyben írásaimon
keresztül szólhatok az emberekhez.

Szeretek írni,  rajzolni,  festeni,  falfestményt  készíteni,  varrni,
egyszóval alkotni. Írom, amit írnom „kell”, élem a könyveim…

Élek.

Hálás vagyok.

Hat éve kezdtem, azóta több irodalmi oldal lelkes tagja, sőt az
internetes  Jelen-Lét  Magazin  állandó  szerzője  vagyok.  Számos
antológiában jelentek már meg az írásaim, valamint a Comitatus
folyóiratban és a Holnap Magazin antológiáiban, időnként pedig a
havonta  nyomtatásban  megjelenő  irodalmi  szórakoztató  családi
magazinjában is,  mely  kapható  a  hírlapárusoknál.

Az első önálló kötetem három éve jelent meg, több kiadóval is
kapcsolatban állok, azóta szinte minden műfajban sorra születnek
meg a legkedvesebb gyermekeim.

Jelenleg harminchat saját kötettel rendelkezem, s még egy jó
pár várakozik, hogy nyomdai formát öltsön…

Bővebben:

http://bratanerzsi.freewb.hu/megjelent-koteteim



Úristen! Írok!
Velem együtt igen sokan megdöbbentek, csodálkoztak, egyre

kérdezgettek, miért, miről, hogyan, mit írok…

- Hogyan lehet, hogy szinte minden műfajban született legalább
egy kéziratod?

- Honnan veszed az ihletet?

Magyarázatkor végeláthatatlan mesékbe kezdtem, egyre jobban
belebonyolódva, nem voltam képes röviden, tömören elmondani,
mert még önmagamnak is magyarázkodnom kellett. Itt az időrendi
sorrendben összegyűjtött  válaszaim kerültek papírra,  fogadjátok
szeretettel a néhol humorzsákba csomagolt öniróniával fűszerezett
cikkeket, melyekben végül sikerült valamennyire megfogalmaznom,
miért  írok,  azt  hiszem,  százoldalnyi  rendhagyó  ars  poétikát
olvashattok…

Fenti  bemutatkozásom  egy  több  éves  tisztulási  folyamat
eredménye…

Mint  említettem,  magam  is  ledöbbentem,  s  először  csak
kapkodtam a  fejem és  záporoztak  a  kérdések:

Úristen! Írok!

Írok?

Mi ez?

Mi történt velem?

Miért?

Hogyan?



Honnan jön mindez?

Ki vagyok?

Kezdetben magam sem értettem, de nagyon élveztem az írást,
különösen azért, mert egy hangot hallottam, amely nem hagyott
nyugodni,  amíg a fejemben egész képként látott  írás meg nem
jelent  a  papíron.  Megszállottan  a  géphez  láncoltam magam és
naphosszat  vertem a billentyűket,  mintha fizetnének érte,  majd
amikor  „tiszta  fejjel”  újra  átolvastam,  az  ott  olvasottak  rám is
újként hatottak. Néha teljesen ledöbbentem: Ezt én írtam?

Úgy is mondhatnám, egy ideje magamat olvasom, de erre is van
magyarázat: mindenki azt tanítja, amit neki érdemes megtanulnia.

Akkoriban hívott  a  barátnőm,  menjek vissza dolgozni,  amire
gondolkodás nélkül rávágtam a választ:

- Még nem mehetek, mert nincs kész a lecke!

A LECKE!

A lecke? – miket beszélek…

Ezért  írtam a  bemutatkozásomban:  az  írás-idő  alatt  konkrét
felkészítésben  vettem  részt,  hogy  azután  életem  harmadik
szakaszába érve  beszéljek  erről  az  embereknek.

Örömmel  nyújtom  át  az  írásról  szerzett  tapasztalataim,  a
végtelen csodát, olvasd úgy, mint én, aki magam is jókat mulattam
rajta, amíg írtam/olvastam őket.

Ne vedd túl komolyan, hisz közös illúziónkban minden játék,
tanulás, tapasztalatszerzés…

Javaslom, ha már rászántad magad az elolvasására, egyszerre
csupán egy fejezetet böngéssz át, különben lehet, túl tömény lesz
az írásáradat…



A szerző



Élem a könyvem
Hogyan, miért született meg ez a könyvem?

Amióta az eszemet tudom, azóta írnom „kell”, amióta ceruzát
fogtam, rajzolok, amióta ecsetet, festek, amióta tűt, varrok. Ilyen
vagyok! Ezek a dolgok érdekelnek.

Az írás azonban végül mindent elsöpört…

Kezdetben,  úgy  tizenéves  koromtól  naplót  írogattam,
megpróbáltam  leírni  a  történetemet,  biztos  voltam  benne,  az
életem egy kész  regény,  megírta  más,  és  élem én…

Na, de félretéve a viccet,  tudtam, valamiért az én életem is
érdekes, fontos lesz ebben a földi létben, hisz nem lehet, hogy csak
azért jöttem, hogy felneveljek két utódot, anyagi javakat halmozzak,
majd nyomtalanul távozzak, mintha itt sem lettem volna…

Ezek a kilátások nemigen tudtak beépülni az értékrendembe,
pontosan ezért kutattam, kerestem, valami hasznosabbat, valami
felemelőbb célt, amiért meg kellett születnem.

Tanuláskor  általában  új  könyvet  írtam  a  főiskolán,  a  saját
szavaimmal, a lényegre törten, ezután el sem olvastam többé, úgy
mentem vizsgázni…

Szerettem óvodában dolgozni, ott írhattam eleget, minden nap
naplót,  majd  egyre  több  írni  valót  bíztak  rám,  én  lettem  a
jegyzőkönyvvezető, óvoda történeti naplóíró, helyi újságba cikkíró,
néhány évig  még oviújságot  is  szerkesztettem.  A megjelentetés
azonban  csak  annyi  hasznot  hozott,  amennyiért  a  következőt
kiadhattuk, így a piszkos anyagiak miatt abbamaradt… Eközben
persze  írtam  a  gyerekszájat,  a  gyerekek  annyira  jókat  tudnak
mondani,  sokszor  nagyokat  nevettünk  velük  együtt.  Terveztem,



hogy óvónői pályafutásom végén könyvvé formálom, és kiadom az
egybegyűjtött „vicceket”.

40 évesen bedühödtem a koromra, ezért az összes addig megírt
naplót  elégettem.  Az  udvar  közepén  rituális  tüzet  gyújtottam,
laponként felégettem a múltam. Akkor már többször megpróbáltam
a  könyvírást,  de  még  mindig  nem volt  elég  érdekes,  nem állt
rendelkezésemre elég adat.  Különben is,  úgy gondoltam, senkit
nem érdekel az én életem…

Néhány nap múlva megbántam!

Akkor  leírtam  a  tapasztalataimat,  az  addig  felgyűjtött
bölcsességeket,  amit  a  saját  bőrömön  tapasztaltam,  majd
idézeteket  gyűjtögettem.  Mindegyikben  felfedeztem  valami
eszméletlen bölcsességet, megfigyelésen alapuló tapasztalatot. Két
spirálfüzetre  való  közhelyet  gyűjtöttem  össze,  amit  mindig
mindenki állandóan használ, szinte észre sem veszi, mondandójába
szövi… Terveztem, hogy a végén ezt is kiadom könyvben, mire jó
sok lett, megtaláltam több kiadásban is, amit már mások előttem
megtettek.

Írtam gyógynövénykönyveket, gyógymódokat, ám azokból is van
bőven a  piacon,  mindazonáltal  azok  mind mások tapasztalatain
alapuló megfigyelések voltak.

Persze, nem mondtam le az írásról, azért csak firkáltam, mert
nekem ez jelentette az életet…

Történt akkor olyan nagy horderejű dolog az életemben, amikor
nem maradt más hátra, csak az írás! Nem csak a szakadék szélén
álltam,  ahonnan  már  nem  tudtam  visszanézni,  és  önmagamat
megismerni, hanem le is vetettem magam a mélybe. Ott elnyelt egy
feneketlen zord tenger, összecsaptak a hullámok a fejem fölött, de
a süllyedés még mindig nem állt meg, még tovább merültem az
önmagamnak állított pokolban, végül már egy halvány fénysugár



sem maradt… Csak az írás… Abba menekültem, csak írtam, írtam,
és írtam a saját történetem.


