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Előszó
Minden  szülő  tudja,  hogy  nem tarthatja  gyermekét  örökre  láncra  verve  és  egyszer  el  kell

engednie,  hogy maga tapasztalja  meg a világban rejlő  dolgokat.  Aznap amikor papírt  és  tollat
ragadtam,  hogy  ezt  megírjam,  volt  vagy  negyven  fok  odakinn.  Az  emberek  nagy  többsége
légkondicionált helyen, a strandon izzadt, hempergett, vagy valami fura tengerparton napozott. A
szüleim is leléptek, mivel kijelentették előző nap este, hogy mire felkelek , ők már valami vízparton
lesznek, mivel úgy bírhatják csak ki a kánikulát. Így is lett. A bátyám a fővárosba vitte el a barátnőjét
valami koktélra, nem mintha közelebb nem találtak volna koktélost. Leültem és kezdtem kerekíteni a
betűket, ám hamarosan rájöttem, hogy szinte semmi az, amit eddig véghez vittem, így lesatíroztam
és kezdtem elöl ről. Mire kényelmesen elhelyeztem magam a kanapén és kezdtem volna újra az
írásba, írtóra folyt rólam a víz és fel kellett állnom, hogy kerítsek magamnak jeges kólát. Hamarosan
észbe kellett kapnom, hogy ma sem váltom meg a világot és ma sem alkotok olyat , amire már régóta
várok.  Már  egészen  bánom,  hogy  az  unalom  erre  késztet,  mivel  jobb  lenne  valami  kellemes
melegségű vízben úszkálni, mint ebben a panelban roskadni, amiben van vagy 50 fok, ha kint 40.
Amúgy én igazán nem is szeretem a strandokat, valahogy sose jöttem lázba, ha meghallottam a szót,
sose értettem, mi a jó abban, hogy több százan egy medencében áztatják magukat. Ilyenkor eszembe
jutnak a kisgyerekek, akik olykor belepisilnek a vízbe. Bár egy tengerpart és egy tó , sokkal jobb,
mint egy medence ez igaz, de mint említettem a nagy meleget se szeretem, bár ezt az itt lefolyó
szövegből ti is kideríthettétek. Én jobban szeretem az Angliai időjárást, ahol nincs meleg, esik az e
ső és valahogy az eső miatt mindig kellemes illat van. Szóval ebben a nyári dologban semmi jó nincs
számomra, mivel még írni is kínszenvedés ebben a melegben, bár érted, ki most olvassa, nekem
írónak hozni kell áldozatokat. Gondolataim még éppen, hogy vannak, így beugrott az is, hogy a
meleget nem kellene okolnom semmi miatt, mivel lehet az a gond, hogy hülye vagyok az íráshoz. Bár
ezt a gondolatot távolra űztem mivel, mint mindenhez, pozitívan kell hozzáállni. Nyugodtan lehet
álmodozni, mivel sose volt és sose lesz baj az szerintem , ha valaki szeret álmodozni, és ha tehetné,
akkor az álmait hozná a valóság helyére. A baj már csak akkor jön, ha az ember idősebb és már
teljesen az álomvilága alapján cselekszik és az nincs rendjén a valóságban. D e mindegy. Nem húzom
a szavakat , inkább olvassatok rólam, mivel azt jobban el tudom mondani, mint blablázni itt a süket
értetlenségről.

Rácz  Dávid  Zsolt  vagyok.  1996.  szeptember  27-én  születtem  Berettyóújfaluban.  Jelenleg
vendéglátó ipari iskolában tanulok a szakma s az érettségi megszerzéséért. Első versemet körülbelül
három éve írtam, és szerencsére, azóta sem hagyott el az alkotókedv. Eleinte nem nagyon hittem
sem magamban,  sem abban,  hogy  jó,  amit  csinálok.  Inkább  csak  úgy  írogattam,  de  nemigen
mutattam meg a verse ket senkinek. Aztán 2012-ben "Pro Literatura 2013" pályázatot hirdetett a
Pólus Média és  én beneveztem rá.  Ez volt  az  első megmérettetés,  amin meg mertem mutatni
másoknak is az alkotásaimat. Ez a pályázat jelenleg is tart, ugyanis egy évre szól. Eleinte csak
verseket írtam, de 2013 márciusa óta meséket és gyermekverseket is publikálok az internetre. Sokan
kortársaim közül nem értenek meg, s elítélnek emiatt.  Kicsi korom óta szeretem a verseket és
meséket, valamint a zene is közel áll hozzám, zenei tanulmányokat is folytattam. Azt tartom, hogy a
verseknek és a meséknek pozitív ereje van, ami segít az embernek olykor a negatív érzéseit háttérbe
szorítani.

Kedvenc költőm Petőfi Sándor, s kedvenc meseíróm Benedek Elek.

Ismerőseim a hazaszeretetről szóló és szerelmes verseim miatt többen

Petőfi költészetéhez közelállónak tartanak. Szabadidőmben az írás mellett még egy rádióban is
heti  egy  alkalommal  könnyűzenei  műsort  vezetek,  s  újságban  való  cikkírással  is  próbálkozom.
Szívesen segítek a rászoruló s beteg embereknek a környezetemben. Fontosnak tartom a velük való



törődést.

2013 májusában elindítottam facebook-os oldalamat, amire - ha időm engedi - naponta egy verset
megosztok. A jövőben (egy-két éven belül)  2 kötetet szeretnék kiadni,  egy mesekönyvet és egy
verseskötetet.

Köszönöm, hogy bemutatkozhattam! Mióta ezt megírtam összeállítottam nektek 2014 áprilisában,
egy e-könyvet melyben pár alkotásom helyet kapott, hogy találkozhassatok velem, így tudjátok ,
mivel tevékenykedek a mindennapokban. 2014 májusában az általam írt dalokból illetve , versekből,
amit én szavaltam egy lemezt is összeállítottam ezt is csak nektek, hogy tudjak mivel kedveskedni,
remélem kedves olvasó , a te gépeden is megtalálható.



Június 10. Vasárnap
Ma hivatalos vagyok egy igazi medencés partiba a barátnőmhöz, Liához. Fülledt meleg van,

utálom a strandot,  nem szeretek bulizni,  viszont barátok vagyunk, nem akarom megsérteni  így
mindenáron ott kellene lennem. Nem tudom, mi lenne a leghelyesebb dolog elmenni vagy nem,
másik meg az, valahogy nem egy Palvin Barbi a csaj, mindig is ilyen barátokat tudtam kifogni, nem
tudom miért, de nem is érdekel. Illetve tudniillik állandóan megbántják Nikit és sokszor zavar már,
hogy mondja a nyavalyáját, miközben én messziről tojok az egészre. De biztos jól esik neki, ezért
mindig meghallgatom, mintha érdekelné a dolog. Lia és Dani sose voltak jóban, most meg ott falják
egymást. Nem tudom mi lett velük, lehet megártott nekik a Cola. Mindenki olyan fura itt, ennél
szarabb  már  semmi  se  lehetne.  Mindjárt  vége  a  sulinak  is,  mindenki  elmegy  a  dolgára.  Lia
Hollandiába utazik a mamájához,  Dani Svájcba az apjához,  Niki  Londonba megy One Direction
koncertre. Én elmondjam hova megyek? A szobámba filmet nézni. Olyan szar lesz egyedül itthon,
igaz max. 1 hétig lesznek oda ők, akikkel jóban vagyok, de akkor is! Szeptemberben meg suli váltás
lesz, mivel kezdődik a középiskola, a stréberfalvi diákok gyűjtőtábora. Mindjárt bemegyek, és Nikit
megkérem, jöjjön át hozzánk, úgyse veszik észre, hogy leléptünk, mindenki a másik nem egyik
képviselője elfogyasztásával foglalkozik.

- Niki, gyere át hozzám, lépjünk le, elegem van ebből a bandából. Hozzánk se szólnak, ha tovább
maradunk a végén minket is megesznek, nem tudom, mi történhetett velük, mindenki azzal nyomul,
aki mögött a legtöbbet pletyózta.

- Rohadt banda! Kétszínű társaság! Ilyen barátaink lennének? Menjünk akkor tényleg, lépjünk le
innen! Holnap majd szépen adagoljuk nekik, hogy mit csináltak és kivel. Benne vagy?

- Szerintem ez nem egy jó megoldás. Várjunk kicsit, hogy mi lesz belőle, s ha nem emlékeznek
majd rá akkor árnyaltan elmondjuk nekik és majd nevetünk, milyen pofákat fognak vágni.

Így hát  mi  ezzel  a  beszélgetést  lezárva kiosontunk Liáék házából.  A szülei  éppen a Horvát
tengerparton vannak, bár ezt gondoltátok ti is szerintem, hogy nincsenek otthon, mivel különben
nem történtek volna olyan dolgok, amit most szabadon megtett mindenki. Komolyan mondom, úgy
érzem most magam, pedig csak láttam, mintha valami török háremben lett volna a medencés dolog.
Így már el tudjátok képzelni, miért ámultam több soron át nektek a duhajkodásról! Útközben Nikivel
a közép suliról beszélgettünk:

- Dávid, szerinted lesz az én közép sulimban olyan srác, aki jól néz ki és tudod milyen, olyan, aki
hozzám való? Te biztos olyan nyugodt lehetsz, mivel, a város legjobb sulijába fogsz járni, amiről az a
hír járja, hogy a legjobb, legdögösebb csajok járnak oda.

- Nyugodj meg te is, minden suliba található jó és kevésbe jó pasi. Nem kell elszörnyülködni, hogy
most nincs senkid. Élvezd a szingliséget! Még nekem sem volt, de ezt te már tudod.

- Dávid, te olyan kedves vagy velem mindig. Köszönöm!

- Niki,  rá se ránts,  a kedvességet mindenki megérdemli,  főképpen az,  aki normális a másik
emberrel.

Ahogy Nikivel felmentünk, megkínáltam friss sütivel, amit én készítettem, illetve hideg üdítővel,
mivel este van, de a házban még mindig szauna működik. A laptopot bekapcsoltam és máris elém
röppent egy üzenet, hogy

„Önnek új levele érkezett!”



Azonnal  megnyitottam.  A  levelet  valami  Zita  küldte,  abban  a  célból,  hogy  hallotta,  hogy
osztálytársak leszünk és örülne annak, ha összefutnánk a héten. De hogy ti is szemtanúi legyetek a
levélnek megmutatom nektek!

Szia! Dávid

Én  Nagy  Zita  vagyok.  Tudod  jelentkeztél  a  KFG-be  a  9/A-ba  általános  szakra  és  én  is.
Mindkettőnket felvettek. Onnan tudom, hogy oda fogsz járni,  mivel osztálytársam mondta, hogy
ismer téged, viszont te még őt nem. S ha gondolod, hármasban összefuthatnánk a nyáron, persze ha
lenne kedved! A mail címedet a múlthéten a beiratkozáson lestem le leendő ofőnk lapjáról, remélem
nem gond, hogy írtam neked! Azért most írok, mivel eddig gyűjtöttem az energiát, hogy merjek rád
írni. Ja, míg nem felejtem elmondani, akitől az infót szereztem, a lány neve:

Vivien és szerintem tetszel neki, mivel rólad löki a sódert állandóan. Majd írj vissza, jó lenne, ha
megismerhetnélek személyesen!

Üdv:

Zita

Na, ez meglepett, kik ismernek engem? Elnézést kértem Nikitől közben, hogy egy kicsit nem
beszélek  hozzá,  csak  mondtam  neki,  erre  válaszolok  és  utána  úgymond  kettőnké  az  este,
megnézhetünk valami filmet, de csak, mint barátok.

S máris válaszoltam levelére:

Kedves Zita!

Én Dávid vagyok. Igen, oda jelentkeztem és örülök, hogy osztálytársak leszünk. Persze, szívesen
találkoznék veled és a kedves barátnőddel, Viviennel. Köszi, hogy a kis titok részese lehetek! Én is
próbáltam nézni a neveket, hogy kik lesznek osztálytársak, meg érdeklődni, de nagyon burkoltan
annyit válaszolt: „Lányok és fiúk”. Mondtam ennyit én is gondoltam. De mindegy. Ajánlok is egy
időpontot nektek és egy helyszínt,  hogy minél hamarabb létrejöhessen ez a kis találka. Nektek
megfelelne a szerda 16 óra, tudod az Ízletes fagylaltozó? Várom válaszod! Még egyszer köszönöm
leveled!

Üdv,

Dávid

A levelet elintéztem így máris Nikihez tudok fordulni, hogy vele is tudjak beszélni, bár mire rá
tudtam volna fókuszálni, addig szegény elaludt. Nagyon fáradt volt, amúgy is most szakított vele a
barátja,  így  nincs  jó  passzban.  Mindegy!  Hoztam neki  egy  takarót  és  betakartam vele.  Majd
bepótoljuk  máskor  a  filmnézést.  Most  szidom magam nagyon,  hogy  a  legjobb  lány  barátomat
háttérbe szorítom a miatt, mert egy leendő osztálytárs megkeresett.

Hoztam magamnak egy pohár üdítőt és elterveztem, hogy ébren maradok, hogy ha felébredne,
akkor egyből elnézést kérhessek tőle, ám emlékszek, hogy mikor utoljára az órára néztem pontban
éjfél volt. S a következő emlékkép az, hogy a redőny fel van húzva és szemembe süt a nap és az óra



már reggel 6-ot mutatott. Nem így akartam, bár még Niki aludt.



Június 11. Hétfő
Szerencsére ma nincs suli! Már reggel 10 óra. Még mindig alszik Niki. Nem tudom mi üthette ki

ennyire, de a szer csak jó lehetetett! Elgondolkoztam azon, mikor ihatott valamit, ami ennyire tette a
hatását, hogy reggel 10 óra van, és mindig alszik, pedig elmondása alapján hajnalok hajnalán szokott
kelni. Fene tudja. Várakoztam és várakoztam. Az óra delet mutatott mire felébredt. Köszöntöttem is
és feltettem számára egy pár kérdést.

- Jó reggelt! Hogy aludtál? 12 óra van. Biztos hiányolnak szüleid is, mivel már rég hazaértek az én
szüleim is és annyit mondtak a buszmegállóban pár szót váltottak a tieid-del és ennyi.

-  Szia!  Köszi,  a  kérdést!  Teljesen jól  aludtam, csak kurvára fáj  a  fejem és nem emlékszem
semmire, hogy tegnap mi történhetett velem. Várj,  annyi rémlik,  hogy talán a harmadik koktél
tehette meg a hatását, de nem tudom, mintha az rémlene, hogy az volt a legerősebb!

Most teljes mértékben leesett az állam. Mikor tudott ő ledönteni három koktélt, mikor csak 15-20
percre hagytam magára, míg én csodálkoztam, hogy mások a felebarátjukkal duhajkodnak, miközben
nem tudnak semmiről, hogy mi történik körülöttük, így az is természetes, hogy számukra megszűnt a
világ létezni.

- Mikor ittál ennyit, hogy itt szinte padlóra kerültél az alkoholtól? Alig hagytalak magadra és ilyet
teszel? Észnél vagy? Mit fognak szólni anyádék?

- Dávid, most hagyj, kérlek! Nem rémlik semmi és most is kibaszottul fáj mindenem. Szüleim,
pedig ha megtudják, hátba veregetnek egy vasdoronggal és egy hétig elhagyhatatlan lakosztályt
kapok a házunkban. Kérlek, ne szólj róla nekik. Hagy maradjak még egy kicsit.

Nem is szóltam volna senkinek, csak, hogy meghallotta ezt a beszélgetést anyám és tudjátok
milyenek  a  szülők,  mindenbe  beleütik  az  orrukat,  ugyanis  egyből  telefonált  Niki  anyujának,
Jankának, igen anyukája, mivel 17 évesen szülte, mivel egy szex mániás férfi, aki szex istennek
képzelte magát az utcán fényes nappal megerőszakolta. Elmondása alapján úgy történt, miközben
ment haza a suliból a férfi egy padon ült és magára rántotta és így megesett a dolog.

Emiatt védi Nikit az anyja, Janka annyira mindentől, de végül is megérthető. Anyám meg is
jelent..

- Szia! Niki! Dávid elmondta, hogy kerültél ide. Örvendek a szerencsének, mivel a fiam sokat
mesélt nekem rólad, hogy nagyon jó barátok vagytok. Amúgy még nem is tudod a nevem, én Judit
vagyok, ne haragudj, hogy még csak most mutatkoztam be, közben már hordtam neked össze itt a
rizsát. Bár van egy rossz hírem is számodra. Hallottam előbb a kis eszmecserét, amit a fiammal
folytattál. Értesítettem anyudékat, de mondtam nekik semmi baj nem történt! Jó helyen vagy!

Jó napot kívánok Judit néni! Örülök én is, hogy megismerhettem önt. Én Niki vagyok, de engem
már tetszik ismerni. Hát köszönöm szépen!

Erre Niki meg én is legszívesebben beszóltunk volna anyámnak, de tartottuk a szánkat. Telt múlt
az idő. Nikihez hozzá se lehetett szólni, mivel végig azon agyalt, vajon mi lesz majd, ha elviszik innen
és hazaérnek, mit fog kapni az anyjától és apjától. Egyszer csak megérkezett, szinte meg se lehetett
hallani közeledését.

- Szia! Judit! Köszönöm, hogy értesítettél, hogy nálatok van Niki, már nagyon aggódtam érte, azt
hittem már valaki  megerőszakolhatta vagy más nagy baj  történhetett  vele!  Ismételten csak azt
tudom mondani. Tudjátok milyenek a szülők. Mindig a legrosszabbra gondolnak, mivel jót akarnak,



de sokszor túlzásba viszik, de hát így kell őket elfogadni. Egyszer mi is -felnövünk, és ki tudja, mi
milyenek leszünk?

- Niki, szedd a cuccod és irány a kocsihoz! Én is ott leszek azonnal és megyünk haza. Otthon
megbeszéljük a bulin történteket! – folytatta az anyja.

- Szia! Janka! Örülök, hogy ilyen gyorsan megérkeztél. Nyugodj meg semmi baj nem történt.
Dávid nekem mindent elmondott. Azért hozta ide Nikit, mivel nem bírták már látni, hogy ahol csak
helyet találtak mindenki és mindenhol boldogan háremi szobában érezte magát.

- Értem! Köszönöm, hogy elmondtátok, ami történt így már kicsit nyugodtabb vagyok. Dávidnak
majd add át, örülök, hogy a lányomnak ilyen barátja van. Nem is tudom, mi lenne velem nélkületek!
Még egyszer köszönöm! Sziasztok!

Amilyen  halkan  és  gyorsan  érkeztek  olyan  gyorsan  mentek  el.  Nikinek  gyorsan  írtam egy
üzenetet a közösségi hálón, hogy a koktélról senki nem tud semmit, mármint minket leszámítva,
szóval meg se említse! Szerencsére kiírta szinte azonnal, hogy látta, remélem még időben, majd
délután felhívom, hogy minden rendben van-e feléje, vagy lehet, átugrok hozzájuk. Itt van még az
egész délután valamit tenni is kéne. Holnap nekem zongora vizsgám lesz és gyakorolnom is kell.
Mennyi mindent kell teljesíteni itt az évvégén!

- Utállak suli, utállak élet! – mondottam nagy idegességemben.

A mai nap valahogy hűvösebb volt. Nem is tudom miért. Valami olyasmit mondott a tv, hogy
északról jön valami cucc, lehet annak köszönhető ez. Mindegy, az a lényeg, hogy nincs forróság, nem
sül le a gatya a seggemről. Oda is ülök a zongorához örömömben úgy is egy híres zeneszerzőtől kell
tanulnom a dalt holnapra. Ha jól tudom valami Örömnyóda vagy, mi a fene, vagy ez csak az olyan
gúny neve, nem is tudom.



Délután 2 óra

Na, a zene begyakorolva, holnap minden simán menni fog, mint a karikacsapás vagy, mint az 5x5.
Tényleg az 5x5-ről jut eszembe, rohadna meg Máld néni, hogy mindjárt vége a sulinak és leckét
adott matekból. Kapja be! Annak is ülhetek oda, hogy kész legyen. Szarok az egészbe, úgy is le tud
zárni  5-ösre,  minek  tanuljak  még  neki  holnapra?  Eszembe  villant,  hogy  meg  kéne  nézni  az
emailjeimet, hogy vajon Zita válaszolt e , hogy neki és Vivinek megfelel e az időpont és a hely amit
ajánlottam. A válasz megérkezett ebben a formátumban!


