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Kopriva Nikolett debütversei 

 

Víz és só
 
Önkívületben
nincsen súlya a szavaknak.
Küldhet dögvészt,
átkot önmagára, hiába.
Akaratlan nyújtja karját
a konok testvér,
mikor darabokat óv a múltból,
anyát, közös vért emleget.
Az Ego fészkében
az ezredik pőre én is remegve
kiáltja, hogy
„nem vagyok az ellenséged!”
Aztán tükörré válnak mind.
Ha nem kívánod a sárga tébolyt,
szemed takard le félig.
 
Szilánkok közt
pedig rájössz,
hogy a szavak íze sós,
akár a tegnapi tenger vize.
Remélted, hogy levedletted bűneidet,
de ők vedlettek téged.
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Szakadás
 

„… csak árnyalak a létezőkhöz képest –
egyszóval a rossz lényege, ha a rossznak egyáltalán
létezhet lényege.”

                                                     (Plótinosz)
 
a rossznak ősgödre
tátong minden születésben.
árnyékot hány,
áramlik a vérben,
és anyagot emel oltárrá.
 
a testbörtönben zúzmarás
a napi koszt,
feszülő hártya fedi el
a lélek elől
az egyetlen fehér ösvényt:
az Egyhez vezetőt.
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Metamorfózis       
          
Ha darabokra szednélek,
átmenetileg győzne a harag,
poraid fölött örömtáncot járna,
aztán magába roskadna.
Már nem akarom rádgyújtani a házat.
A valóság mögé bújtam,
fekete szőnyegeid
lelocsoltam benzinnel,
és húsz gyufát is meggyújtottam fölötted.
Mégis nyugodt arccal aludtál,
mint a Hold,
amikor a lángok körbevontak,
egy világ sem repedt benned.
A füst minden atomját birtoklod:
vonalaidban akkor láttam először az életet.
Az erdőben sem hagylak ott,
és nem doblak a vonat elé –
hagyom, szedd ki fogaid közül
a büszkeség szilánkjait.
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Lábam alatt a lépcsőfokok
 
Az idő masszává zsugorodott,
állandó a csend térdemen,
tévelyeim szívós ütőerét
elrágta a harag, 
és elvetélt a kétely
utolsó fattya.
Csak árnyéka vibrál, sziszeg
esténként,
azt mondja, eddig láttam,
most lettem vak,
viharos kapcsolatomnak
utolsó madzaga is elszakadt
a külvilággal.
 
Intravénásan
adagolok magamba 
fakó közönyt,
és felrobbantok minden lépcsőt.
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    3 Böszörményi Zoltán: New York-i ballada (vers)
    6 Szávai Attila: Szívhuzatban (próza)
  10 Lackfi János: Kis Ezmegaz Erdős Virágnak (vers)
  13 Polgár Vera: Viszontlátásra! (próza)
  16 Ágoston Szász Katalin versei: Ars poetica, Ördöglakat, Férfiak, Nők,  

 Érdeklődés hiányában
  19 Borcsa Imola: Lépcsők (próza)
  23 Tolvaj Zoltán: Antracit (vers)
  28 Juhász Zsuzsanna: Önértelmezési útmutató (próza)
  33 Dezső Katalin versei: Anonymus, Res Gesta, Mozaikok
  36 Majoros Sándor: Szamártemetés (próza)
  49 Hudy Árpád: Kommóció (vers)
  50 Kalász István: Tárgyak (próza)
  60 Hegyi Botos Attila: Volt egy életed (vers)
  61 Paul Sohar: Hazugság és hit (dráma 3 részben)
132 Az első hó – Christian  Morgenstern versei Koosán Ildikó 
 fordításában
135 Éjszaka a városban – Robert Coover novellája Mohai Szilvia 
 fordításában
141 Király Farkas: Az álomkereskedő nyomában (tárca)
144 Balázs Csilla Kinga: Tizennégy madár egy kalitkában (tárca)
150 Molnár Miklós: Sinka Istvánnal Velencében (tárca)
154 Sikeresek a magyar írók német nyelvterületen – Böszörményi Zoltán  

 beszélgetése Gudrun Brzoska magángyűjtővel
159 Novák András: Mégis a gólya hozza? (Szigeti Kovács Viktor: 
 Lúna gyermekei)
161 Rimóczi László: Éber, zaklatott álom (Száraz Miklós György: 
 Az álomvadász)
164 Simon Adri: Szent Kinga, zsubrovka, vendetta (Zsille Gábor: 
 Lengyel kultúrkincsek)
167 Bene Adrián: A hogyishívjákból visszajött minekmondjákok 
 (Závada Pál: Egy piaci nap)
171 Kadlót Nikolett: Történelmi szerepcsere (Urbán Péter: Kóborlók)
173 Boldogh Dezső: Szövegdelírium (Tolvaj Zoltán: Fantomiker)
178 Peter Sloterdijk: Bruno – Romhányi Török Gábor fordítása (esszé)
180 Pölcz Ádám: A genfi zsoltárok néhány nyelvi kérdése (esszé)
186 Bárdos József: Hihetetlenségek – A honvéd özvegye – Arany János 
 és Jókai Mór
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