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Kiss Géresi Eponin debütversei 
 

Sorrend
 

Az első randin már megfogtad a kezem,
már beléd karoltam,
már megcsókoltál,
már visszacsókoltalak.
 
A másodikon nem történtek ilyenek.
 
A harmadikon csak kézfogás,
a negyediken csak csókok.
 
Az ötödiken – ezt onnan tudom ilyen pontosan,
hogy a napját is felírtam –
rá kellett csapnom kicsit a kezedre,
hogy aztán visszategyem oda,
ahonnan indult.
Kalandozott az enyém is többfele.
Innentől nem számoltam,
innentől nem számított,
látták rajtunk, hogy a lovak közé csaptunk,
nem kellett hülyíteni másokat.
 
A kezeink ott kezdenek, ahol legelőször,
aztán figyelni rájuk,
ahogy elvárnám magamtól.
 
Volt olyan, hogy azt vettem észre,
a tarkómon kulcsolok,
miközben azt hittem, csigolyáid alakját rajzolom.
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Nem mondhatni,
hogy máshol járnak a gondolataim,
hiszen ott járnak, ahol.
Napközben is előfordul egyre gyakrabban,
hogy azt hiszem, veled vagyok,
közben saját ajkaim harapom véresre.
 
                           
                           

Elidegenülés
 

Ha hozzámérsz, meglátnak.
Ha meglátnak, eltávolodsz.
Ha eltávolodsz, szomorú vagyok.
Ha hozzámérsz, szomorú leszek.
 
Ha ellöksz, nem figyel senki.
Ha nem figyel senki, elidegenülünk.
Ha távolra kerülök, nincs visszaút,
Ha ellöksz, nincs visszaút.
 
Ha szólsz hozzám, mindenki rád figyel.
Ha mindenki rád figyel, beszélsz hozzám.
Ha beszélsz hozzám, boldog vagyok.
Ha szólsz hozzám, boldog vagyok.
 
Ne érj hozzám, csak ha mindenki néz.
Ne lökj el, csak ha mindenki látja.
Ne szólj hozzám, csak ha úgy kívánják.
Ne hagyj el, csak ha én.
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eldöntendők
 

eldöntheti-e a szerelem
hogy meddig tart
és kiket sző egybe
kettőjük közül melyiknek
fáj majd jobban
ha vége van
és kinek marad
több emléke róla
 
eldöntheti-e a szerelem
mikor áll készen
mulandóvá válni
és eldönthető-e az örökké
 
hová megy a szerelem
ha nincs hová mennie
hol húzza meg magát
amikor hajléktalan
túlélheti-e fagypont alatt
az éjszakát
 
 
 
 

2000. március 15-én született Királyhelmecen, jelenleg Kisgé-
resen él, a Királyhelmeci Gimnázium tanulója. Ez az első pub-
likációja.
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3 Böszörményi Zoltán verse: Narancsfák az égen
4 Varga Klára: Hamlet királyfi (próza)
9 Vörös István versei: Interaktív vers, Az elmaradt világháború
13 Tamás Kincső: Kapucsínó (próza)
17 Dezső Katalin versei: Tárgytalan, Buborék, Váróterem, Székfoglaló,  

 Erinnerungsimperativ, Burgundi
23 Kádár Hanga: Emlékek lidérchangja (próza)
27 Tamás Dorka: A nők bennem (vers)
29 Molnár Vilmos: Mese az inka bölcsről (próza)
32 Máhr Gábor versei: vízió, tornacipős múzsa, felhőraj, lila komplexus
34 Varga Melinda: Édesanyámnak, virág helyett (vers)  
36 Persányi Norina: Epizód (próza)
42 Acsai Roland: Csak én gondoltam a hóvirágokra (próza)
43 Gáspár Ferenc: Trubadúrvarázs (regényrészlet, 3.)
50 Payer Imre versei: A fejlődés az fejlődés, Érsekújvár, South Hampton,  

 Nyugati tér, A tömény a tiszta beszéd, Farsangi Moolatosh
53 Böszörményi Márton: Sarkazás
60 Alekszandr Viktorovics Jerjomenko versei Lángi Péter fordításában
65 Felix Mitterer novellája Muth Ágota Gizella fordításában
70 Böszörményi Zoltán: Új feleséget vásároltam (tárca)
73 Laik Eszter: Csömör (tárca)
75 Hudy Árpád: A tűnő nyelv nyomában 1. – Halotti írás (tárca)
77 Boldog Zoltán: Ördögűzés a buszon (tárca)
80 A Független Mentorhálózat nem ellenintézmény – Varga Melinda  

 beszélgetése Ijjas Tamással és Nemes Z. Márióval
92 Molnár Dávid: Megölni egy arabot, tanítani egy fiút (Jászberényi  

 Sándor: A lélek legszebb éjszakája)
99 Csontos Tibor: Szövegszelfi és patchwork (Deák Csillag: Kötött pálya)
103 Simon Adri: Az őszinteség terepe (Stiller Kriszta: Ködforgató)
110 Handó Péter: Valóságátvitel (Friedeczky Katalin: Fehér árnyék)
114 Cselenyák Imre: Magyarország Arany János korában (esszé)
123 Zöldi László nekrológja: Bodor Pál sírkövére
125 Bárdos József: Hihetetlenségek – Az egyetem szelleme (Örkény István)
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