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Előszó
a nagynéném szavai-

Krisztián, egy tisztalelkű, értelmes fiatalember, akit nemcsak a jelen, vagy éppen a

jövő történései érdekelnek, hanem nagy érdeklődéssel tekint vissza a múltba.

A múltba, amikor ő még nem is élt.

Időt, fáradtságot nem kímélve, addig kutatott, míg szíve-vágya kiteljesedni látszódott

számára.

Boldogság tölti el, hisz megismerhetett egy igazi, dolgos kezű családot, évszázadokra

visszavetítve.

Nagyon büszke rá, a jelenben élő fiú, hogy ennek a gyönyörű családfának, ő az egyik

felmenő ága.

15 évesen nagy út kell ahhoz, hogy érzelmeit tollba öntse, és mondanivalóját az

olvasók számára feltárja. /Sz. Irén/

 



Tisztelt olvasó!

Ön előtt, most Zakár Krisztián verses és novelláskötete van. Ebben a könyvben, a

verseimen kívül is fog szerepelni más, mégpedig az egyes verseknek a keletkezése,

egypár mondat róluk, és persze a novelláim, melyekből a legtöbb alkalommal, az élet

adott ihletet.

Mielőtt tovább menne, elmondom egy pár mondattal a pályafutásomat!

Azon a bizonyos (2011) „május első vasárnapján” történt, hogy az első versemet

megalkottam, azután sok-sok vers született  még,  csak sajnos az nem lett  leírva.

Ezután egy, másfél évig nem született versem, se más munkám. 2013-ban annyi rossz

ért, hogy feltétlenül kezembe ragadtam a tollat, és meg is született, néhány perc

alatt, 10-20 vers. S ettől az évtől kezdve (2013) a mai napig írok.

Nagyon jó olvasást kívánok.

Száll a madár

A nagymadár is útnak indul,

A feketerigó is újra virul.

A gólya-fecske csapat készülődik,



Meglátják, a daruk élményeit.

2011.05.01

Tehát, ez a vers úgy született, hogy kiültem a szabad ég alá, és verset akartam írni,
édesanyámnak, anyák napja alkalmából. A madarak viszont annyira féltékenyek
voltak, hogy azonnal elkezdtek visítozni, fenn, a szép kék égen. Így hát eszembe

jutott, hogy akkor róluk írok versikét.

A sírás

Ne sírj, ha nem muszáj,

Ne pazarold könnyed csupán.

Vannak oly napok, amikor a hangulatod rossz,

De tudd, mindig lehet ez jobb.

 

Most már minden más,

Nincs oly sok sírás.

Jött egy újabb indok, elhunyt egy újabb jó lélek,

Ez hihetetlen, miért történik ez?

 

Most már minden más,

Nincs oly sok sírás.

Remélem, nem hamar jő indok,

Melyért, szemem újra piros.

 

2013.április 7.

Tehát, ez a vers akkor keletkezett, amikor egy nagy csapás történt, s annyira el
voltam keseredve, hogy sírás helyett, tollat ragadtam, de azért persze, volt ott sírás

is.

 

A segítség öröme

Sokan azt gondolják,



Segíteni nem pompás.

De ha megfigyeled, s megteszed,

Rájössz jó cselekedet.

2013.április 7.-e

Ez a vers úgy keletkezett, hogy sok helyen halottam, emberek szájából, hogy: „Kapni
szeretek, de adni nem.” Ez engem annyira dühben hozott, hogy ismét papírt

ragadtam a kezembe és írtam, megállás nélkül.

 



A csend öröme
 

A csend egészen boldogító,

Persze nagyon fiatalító.

Ha mindig csendbe lehetnék,

Nekem sem fájna a fejecském.

 

A sok csend sem jó,

Mivel elbizonytalanító.

Nem tudom, hangoskodja?

Vagy pedig még tovább hallgassak?

 

Ennyi, s ha utálni, ha lehet,

Én biz a csendet.

Már végre minden más,

A csend elszállt.

2013.április 7.- 2013.április 12

Ez a vers, úgy jött létre, hogy nálunk a csend az olyan ritka, mint a fehér holló, de egy
hétig, olyan csend volt, hogy ha még egy napot el kellett volna hallgatni, akkor

biztosan már őrült lennék.

 

Köszönöm a sok jót!

Köszönöm a sok jót, amit adtál,

Köszönöm a sok jót, amit átadtál.

Köszönöm a sok jót, a szeretetet, amivel elárasztottad életemet,

Köszönök mindent, tényleg mindent.

 



Minden jót megköszönök,

Minden jót tovább adok,

Mindent megőrzök,

Köszönöm, nagyon köszönöm.

2013.május 10.

Ha megfogalmazhatom így, akkor ezt részben azoknak a tanároknak írtam, akiktől
sajnos el kellett búcsúznom, és tudom, hogy fájó szívvel tettem, de csak most

találtam az életemben értelmet.

Ha tudok, adok!

Ha tudok, adok mindent,

Ha tudok, segítek mindenben.

Ha tudok, vigyázok rád egész életemben,

Bármit megteszek, csak nektek jó legyen.

 

 

 

Bármit oda ajándékozok,

Bármit szívesen adok.

Nekem nagy öröm, ha adhatok,

S ha másokat ezzel felvidíthatok.

2013.június 16.

Szerintem ez a vers, magáért beszél. Én ilyen vagyok, azzal, aki nem kétszínű.

 



Naplót írok
 

Naplót írok napjaimról,

Naplót írok érzésekről.

Naplót írok unalmamban,

Mindig csak egy apró firka.

 

Kisbetű vagy nagybetű,

Nekem mindegy csak betű.

Legyen szép és jó,

Egyértelmű, és olvasható.

 

Örömömben írok,

Szomorúságomban írok,

Mindig csak írok,

Bezzeg, a toll ki nem fogy.

2013.június 16.

Régi szenvedélyem volt, (két éven keresztül) hogy minden napomat, részletesen
leírtam, s azért hagytam abba, mert rájöttem, hogy az én olyan naplómat, amibe csak

a színtiszta valóságot íróm, valaki napról napra, elolvassa.

 



Ismét tollal
 

Egy időre letettem,

A tollamat elveszítettem.

Nyugalommal, üde kézzel,

Kezdem pályám ismételten.

 

Meghúztam pár határt,

Nem ugyan az a folyatatás.

Az eddigi szomorú verseknek vége,

Élvezzük az életet.

 

Meghúztam pár határt,

Nem ugyan az a folyatatás.

Törekedem új vonalra,

Felépítem színvonalam.

 

2015.február 21.

Tehát, ennél a versnél fontos tudni, hogy az elején nem a szó szoros értelmet kell
keresni, hanem azt, hogy igen is 1 évig nem ragadtam meg a tollat. És ugye, eddig a
legtöbb versemből a negatív szemlélet, vagy a szomorúság tükröződik, s ennek vége.



A fán röpködök
 

A fán röpködök, mint egy kismadár,

Örömömben skót táncot járván.

Röpül szívem, ágrul ágra,

Kék szemű kislány otthonára.

 

2015.február 21.

Az első olyan versem mely nem szomorú.

 



Soha sincs késő
 

Soha sincs késő valami jót elkezdeni,

Avagy, nincs még késő, azon változtatni.

Soha sincs késő megváltoznunk,

S mindent triplán átgondolnunk.

 

2015.06.04

Ez a vers akkor született, amikor, enyhén fogalmazva, a halál küszöbén álltam, s még
tízszer átgondoltam, hogy mit,- hogyan,- miképp tettem. Bár ettől még nem

menekültem meg, bár most már vége, ISTENNEK LEGYEN HÁLA



Tanít a mókus
 


