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Kolosits Zoltán versei a Debütben 

 

hídkeresés
 
a messzi félhomályban
körvonalat képez egy híd
itt keresed a menedéked
 
semmi szokatlan
csak egy formagyakorlat
ezzel térkövezik a jelent
 
épül és egyre harsogóbb
a felismerés
szabad az út törj előre
nem más ez mint hídkeresés
 
légy oltalmazó és oltalmazott
megleled így menedéked

 
 

Az akadály definíciója
 
Az akadály egy szó,
ronda fogalom-szülemény,
a lusta elme kreálja.
A lehetőség természete kitárulkozó,
de mi magára hagyjuk,
nem vesszük észre, milyen pőre és magányos.
Az ember nem tanúsított
kellő akaratot,
higgyen a tettek erejében.
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kitisztul         
           
a közeg szilárdsága
hagyja az idő meghajlását
hullámzó terében
növényt nevel
 
elhaladva már észrevehetted
lenyomatait elrejti benned
a türelem illata
szárnycsattogása eltelt perceinknek
 
figyeld léted tanúságát
ismerd azt aki ide lát át
és elkezd kitisztulni a kép
 

1998-ban született Kecskeméten. A kö-
zépiskolai tanulmányait a Kecskeméti 
Piarista Gimnáziumban végezte. Az 
irodalmat főként a formaversek saját-
ságos dallama miatt szerette meg. Első 
verseit 2012-ben írta. Több, fiatalok 
számára szervezett írótáborban vett 
részt az évek során. Ez az első publiká-
ciója. 
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3 Böszörményi Zoltán: A sors kobakja (vers)
4 Wágner Szilárd: férfi: Névtelen (próza)
14 Csornyij Dávid versei: Határeset, Momentum, Hiba az isteni kreációban,  

 Anubisz kegyelmes hozzám
18 Nikolényi Gergely: Sötét végzet (próza)
22 Műfenyők közönyéből nem nőhet megváltás – Az Irodalmi Jelen 
 karácsonyi versösszeállítása
22  Lőrincz P. Gabriella: Leszállt
23  Böszörményi Zoltán: Serenitas 
24  Bánkövi Dorottya: Karácsony 
25  Szilágyi-Nagy Ildikó: Növényi zsír
26  Varga Melinda: pihenőnap az éhezésben
27 Pruzsinszky Sándor: A fény természete (próza)
39 Ádám Tamás versei: Mérhető magány, Csípődön tövisek, Malomban,   

 Gondoltam
42 Kántor Zsolt: Önbizalom, kontra… (próza)
45 Turczi István versei: Jean Genet, A montevideói
47 Vörös Anna prózái: Vadoma szeret hintázni, Vadoma először lát vért 
 az utcákon
52 Nietzsche, Rilke, Storm – német költők versei Hudy Árpád fordításában
55 Diákvigasz, avagy híres magyarok az iskolában – Laik Eszter beszélgetése  

 Csiffáry Gabriellával
65 Hudy Árpád: Betűszilánkok 6. – Elhallgatni ARANY (tárca)
68 Dominka Ede Harald: Elemelkedve a felszínességtől (Haklik Norbert: 
 Tom Hanks a vizek felett)
72 Pécsi Györgyi: Dilemmás író, a dilemmák írója (Kemény István: Lúdbőr)
80 Simon Adri: Örökmozgólépcső (Sajó László: gyomorkeselyű)
88 Krausz Tivadar: Költő versus futár (Lackfi János–Vörös István: Csavard fel  

 a szöveget!)
96 Kárpáti Zsuzsa: Feldolgozás folyamatban (Hevesi Judit: Holnap ne gyere)
99 Muhel Gábor: Struktúrák és narratívák Dragomán György Oroszlánkórus  

 című kötetében 
105 Vasvári Zoltán: A felszámolás melankóliája – Levy (Bihari Puhl Levente)   

 absztrakt festészetéről
114 Bárdos József: Hihetetlenségek – Ámoré a győzelem (Csokonai Vitéz 
 Mihály)
121 Debüt – Kolosits Zoltán versei: hídkeresés, Az akadály definíciója, kitisztul

2017. december



124
I   r   o   d   a   l   m   i


