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KARKÓ  ÁDÁM 
 

1997. július 17-én született Esztergom-
ban. Bejárva az ország Esztergom-kör-
nyéki, majd Békés megyei településeit, 
végül Békéscsabán kötött ki. A Békés-
csabai Andrássy Gyula Gimnázium 
történelem tagozatos diákja volt; most 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Bölcsészet- és Társadalomtudományi 
Karán, magyar–történelem tanári sza-
kon tanul. Verseket 2013 óta ír.

 

Lehallgatás
 
Ferde kereszttel fizettek meg értünk,
akik a dicsőséget tekintették hatalomnak,
hely sem maradt senkinek, se itt,
se a vonaton, se alatta –
ketten voltunk, vagyunk, lehetünk,
de tolvajnak nem mi születtünk,
hanem a harmadik, az az ismeretlen,
az a világtalan csavargó,
aki úgyis ott liheg a füledben,
és lehallgat téged minden pillanatban.
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lényegtelenül
 
a gyomrod kavarog émelyegsz
padkától padkáig kúszol 
könnybe meg vérbe fordult szemmel
írsz valahol kint a kertben
a hold vigasztalni akarna de
te még köpni sem tudsz rá
egyszer kívántál igazán valamit
éjfélkor azóta csak falhoz vágod
a füzetet a ceruzát kettétöröd
majd mint kisgyerek elveszett
játéka után toporzékolsz
vasútnál lakom gondolod magadban
és holnap mikor fölkel a szomszéd
a vasút mentén kezd el keresni
ott szoktál éjszakánként sétálgatni
megnyugtató érzés látnod a síneket
a sötétben a sötétség ellenére
szipogás nyomja el az éjszaka hangjait
anyád ölelését is megérzed valahogyan
a gyertya melletted úgy remeg
mintha veled akarna tartani de nem lehet
megbocsájtasz a lelkednek mindent
de amit kaptál meghatározott téged
akit kaphatsz lényeget ír beléd
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Szonettbirtokló
 
Megjátszottam magam egytől a máig,
mert játszottam közhelyet, játszottam
metaforát, voltam vessző sokáig,
de szonettnek még sosem látszódtam.
 
Láttam már hasonlatot, mint ezt most,
hallottam oximoronról is többször,
tudtam, hogy azért vagy, hogy ezt elrontsd,
vagy azért, mert valami földbe döngöl.
 
Megszemélyesedni nem tudtam még,
csupán inverzió voltam, úgy meddő
voltam én, a fönti föld s lenn az ég,
 
az alliteráció, egy vagy kettő,
voltam én a szavak bitorlója,
s én voltam egy szonett birtoklója.
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3 Böszörményi Zoltán: Nicola Tesla fehér galambja (vers)
6 Döme Barbara: Júdás fia (próza)
11 Jász Attila versnaplója: Belső használat
15 Gáspár Ferenc: Trubadúrvarázs (Regényrészlet)
22 Lőnhárt Melinda: Ugyanaz a ház (vers)
24 Nagy Zopán: Pustina lente – Egy moldvai és gyimesi utazás nyomán  
 (próza)
31 Sirokai Mátyás versei: A sztúpa, Hogy nyíljon ablak
34 Rojik Tamás: Tériszony (próza)
39 Lackfi János: Szerelem a négyzeten (vers)
41 Majoros Sándor: Javier Asalvino rejtélyes üldögélése (próza)
49 Kemény  Gabriella versei: Az eperhold éjszakáján történt
56 Zimonyi Zita: Gondolatváltás a Kisdeddel (próza)
58 Láthatár
58  Jevgenyij Popov: Az Ördögtucat-novellák – Herczeg Ferenc  
 fordításában
64 Böszörményi Zoltán: Elmaradt találkozásaim Márai Sándorral (tárca)
66 Varga Melinda: Hóangyal (tárca)
68 InstaVers – ablak a kortárs irodalomra – Branczeiz Anna beszélgetése  
 Kele Dórával
72 Az egyszemélyes utazószínház – Varga Melinda beszélgetése Zorkóczy  
 Zenóbiával
85 Alexovics Ingrid: A vég siettetői (Krasznahorkai László: Báró   
 Wenckheim hazatér)
88 Laik Eszter: A drága vázát tartó kezek (Mohai V. Lajos: A drága váza)
93 Simon Adri: Akinek nem térkép e táj (Szálinger Balázs: 360°)
98 Molnár Dávid: A háború segédei (Orcsik Roland: Fantomkommandó)
102 Juhász Kristóf: A western vonat-városállam (China Miéville: Vastanács)
106 Boldogh Dezső: A Hamvas Béla nyomán épülő Kert (Tóth Imre: A kert)
109 Szőcs Géza: Olvasó- és emlékező napló 1.
114 Hihetetlenségek – Bárdos József rovata: Társasági dolgok
117 Debüt – Karkó Ádám versei
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