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Rékai Anett debütversei
 
 

Tiszta apja
 
Vörös képű, visító teremtmény,
magatehetetlen és ráncos,
ilyen lesz nyolcvan év múlva is.
Azt mondják, tiszta apja,
igyekszel nem megbántódni.
 
Hazaviszitek a kis lényt,
terhére van teremtőinek,
de becsülettel gondozzátok,
újra és újra megmosdatjátok,
míg járni nem kezd.
Tör, zúz, veszély les rá mindenhonnan,
és kidobjátok a macskát,
mielőtt jelet hagy rajta.
 
Idegenekre bízzátok, tanítsák,
egyre nagyobb, a távolság is,
elviselhetetlen, olykor egy héten át
a hegyekben túrázik,
és mire megjön pár horzsolással,
a körmeitek tövig rágva.
 
Titokzatos, rejtőzködő
állattá válik, ki éjjel mozog,
s vadászik, zsákmányát olykor
odakint fogyasztja el,
de a szebb tollú tyúkokat hazahozza,
s te büszkén mondod, tiszta apja.
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Hamarosan elrepül, világgá,
néha még látod, semmi végleges,
és éjszaka arra ébredsz,
amire egy felnövés óta nem,
rohansz a kórházba,
a takaróban vörös képű, visító teremtmény,
magatehetetlen és ráncos,
ilyen lesz nyolcvan év múlva is.
 
 

Vonalrajz
 
Képzeld el, hogy mind Vonalak vagyunk.
Csak egy pillanatra képzeld.
A Vonalén sok más Vonalat megismert,
akik közelítettek ennyi vagy annyi időn keresztül,
míg végre találkoztunk egy pontban,
metszettük egymást, és egyből
távolodni kezdtünk. Volt a Vonalő,
nem olyan rég, akiről azt hittem, hogy elhajlik
a kedvemért, de persze nem, csak bezártunk
egy szöget, majdnem hetven fok volt,
és mentünk tovább az egyenesünkön.
Kérlek, mondd, hogy most tényleg párhuzamos
egymással a Vonalén és a Vonalte! Csak megyünk,
ugyanonnan, ugyanúgy, ugyanarra, és közben
tartjuk a távolságot, hogy majd egyszercsak
a végtelenben találkozhassunk.
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Kiszámolósdi
 
Ecc pecc kimehetsz, ígérd meg,
hogy örökre barátok leszünk,
ha elmész, ha elmegyek,
megígérem.
Holnapután bejöhetsz, miért nem kerestél,
hogyhogy én, neked kellett volna,
azért még barátok vagyunk,
hát persze.
Cérnára cinegére, mennyire megváltoztál,
alig hasonlítasz arra a kislányra,
akit gyászolok, ki vagy te egyáltalán,
hogy nem sérti füledet a vonatfütty
és a fékcsikorgás?
Ugorj cica az egérre, azóta anyám mumusai
eggyel többen lettek, éjszakánként
kis költségvetésű tragédiákat vetítenek
csukott szemhéjára egy másik halott lányról,
és nem látja, hogy sokkal többet érek
összetörten, mint egészen.
FUSS!
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Horácnak rossz napja van
 
  Petri György-átirat egy macskaszem szögéből
 

A szeretettel nem tudok mit kezdeni – – –
Tartsanak el, én cserébe hízelgek,
de ugyanakkor hagyjanak békén,
ha a szekrény alá bújtam előlük.
Azt is unom, hogy ők hízelegjenek.
Veszítsenek el nagyobb embereket,
én majd dorombolva vigasztalok.
Legyenek teljesen elragadtatva tőlem,
és én halljam ezt egyenesen tőlük,
akik nem is tudják, hogy értem, rólam beszélnek.
Tegyék ki a tálkámat, és haljanak meg.
 

RÉKAI ANETT 18 éves, a Budapesti Eötvös József Gim-
názium tanulója. A tavalyi Sárvári Diákírópályázaton bronz 
oklevelet kapott vers kategóriában. Versei a KULTeren, az 
ÚjNautiluson és a Műútban jelentek meg. 
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3 Böszörményi Zoltán: Simogató (vers)
4 Csender Levente: Üzbég mazsola (próza)
14 Tóth Dominika versei: kollázs, márványdal
16 Erdős Veronika: Cipőkanál és szerelem – Szócikkek pajzán felhang nélkül
22  Somorjai Réka: Sárga, piros, kék (próza)
24 Az időkben csupa romlás – Arany kortárs hangon
  Vörös István: Megzavart évszakok, Szokolay Zoltán: 
  Hazamennék, Lennert-Móger Tímea: Látomás, Becsy 
  András: A Kör, Petőcz András: Nyáridőn, Bék Timur:   

  Terraformálás, Simon Adri: János legyen, Lackfi János: Óvatos   
  duhaj, Bak Rita: Kifelé az égnek rúdja, Payer Imre: 

  Arany őszhöz, Nagypál István: Margitsziget, 
  Magyar Eszter Csenge: A mélyvíz-fesztiválon, 
  Lakinger Tibor: Szép ősz 
43 Oberczián Géza: Megálló 
45 Lukács Flóra versei: Fénytörés, Vörös és fehér, Tekintet, Rózsasín
49 Király Farkas: Sortűz (Részletek a szerző készülő kisregényéből)
57 Varga Melinda verses reflexiói: Cicero átnéz az idők közti résen, Versek 
 kisestélyiben
63 Szőcs Géza: A Fekete Egypercesekből – Levél a gyógyszeresdobozban
64 Marafkó László tárcája: Grosics és a novella
66 Az irodalom isteni játék, sugallat – Varga Melinda beszélgetése 
 Böszörményi Zoltánnal
76 Varga Melinda: A lét hermészi hírvivője (Böszörményi Zoltán: 
 Kényszerleszállás Shannonban)
90 Gáspár Ferenc: Pörge Dani bocskora (Cselenyák Imre: Áldott az a bölcső)
93 Kántás Balázs: Az ellopott rendszerváltás (Kerékgyártó István: 
 A rendszerváltó)
97 Rimóczi László: Zászlók, jelszavak, robbantások: „Semmi hatalmat 
 senkinek!” (Berka Attila: Anómia)
101 Muth Ágota Gizella: „Fenékbe rúgjuk a józan észt” (Olivier Bourdeaut:   

 Merre jársz, Bojangles?)
105 Juhász Kristóf: Az isteni könyvtáros útjelzője (Várkonyi Nándor: 
 Sziriat oszlopai)
109 Szőcs Géza: Erdélyi identitás (esszé)
115 Debüt
  Bánkövi Dorottya versei
123  Szente Anita rövidprózái
125  Rékai Anett versei
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