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Horváth Máté debütversei 

 

hazugságok
 
elhitetem magammal,
nem ilyen a jellemed,
megtanulok szépeket
hazudni rólad,
valami éles kattanás az agyban:
a múltam és jövőm súlya,
ahogy jelenem élem,
de ez még kevés a fájdalomhoz.
 
 

abszolút igazság
 
"mosolyogj, mert az jobban áll"!
te tudod, hány történet fér még bele?
két szó és talán egy rímcsapágy:
az "őrlődsz" és a "soha többé".
mint aki ismeretlen,
távoli helyről távozik,
aggódva,
halálhörgések közepette,
zsebeim kutatva,
majd én is megkérdem:
ugye, nem hagyok itt
semmi értékeset?
 
válaszodba menekülnék,
átölelném azt a hazugságot,
amelybe magaddal húztál.
nincs abszolút igazság,
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és a pillanat is,
amikor mindezt elhiszed,
merő illúzió.
 
 

Panelzaj
 

Rondán morgó, csöpögő csapfejek,
Panelház: összkomfort csaptelep.
Kertes ház: régen várt nagy telek,
Panelházban álmodják a kertvárosi életet.
 
Te hallod? Mert én folyton,
A szomszédnak, akár nekem, kapar a torkom.         
De várj! Tomihoz megint új vendégek jönnek,        
Már aludnék, de hallom, amint épp nyögnek.
 
Félek! Lassan kizsebel a nyirkos, halott ember keze,
Hallom, amint átfolyik a falakon az elszívott bláz, 

a narkós zene.
De van, ami nyugtat, átváltozik meleg, nyugodt képpé,
Ahogy búg az alattunk lakóktól a hangos Nóta TV.
 
Valami trombózis az agyban, vagy neurológiai csoda,
Hogy alszom, akár a tej, vagy mint a száz éves Joda.
 
Fejem Búzatér, egy autóbusz-udvarpálya.
Piac nincs már, csak külföldi üzletek száza.
Az Avas lakótelep Miskolcnak egy üres aszpikos váza.
De nyugalom! Miskolcon épült már pláza.
 
Rondán morgó, csöpögő csapfejek,
Panelház: összkomfort csaptelep.
Kertes ház: megálmodott nagy telek,
Panelház: itt vagyok, és itt leszek.
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 Mi lenne, ha...
 
Mi lenne, ha vasból fonnánk szárnyakat?
Mi lenne, ha őrülten ölelnénk az árnyakat?
 
Mi lenne, ha jegyet váltanánk oda, hová nem szabad?
Mi lenne, ha szaladnánk odáig, de erőnk nem marad?
 
Mi lenne, ha kövekből építenénk homokvárat?
Mi lenne, ha követnének minket, és nyomoznának?
 
Mi lenne, ha belehazudnánk mindent egy mély kútba?
Mi lenne, ha minden nyári fűszál hűs titkokat súgna?
 
Mi lenne, ha látnám szemedben, mikor mi andalít?
Mi lenne, ha napba néznénk, még akkor is, ha megvakít?

 
 

Jogom önmagamhoz                                   
 
Törött szívvel, sok lakattal.
Mélyre fojtott, tompa szavakkal.
Sötétben élő, néma falakhoz
Kiáltok.
 
Hát legyen a csend, a némaság!
Fohász, könyörgés, imádság.
Legyen sötétség minden, ami fény.
Fájdalom edzi mindazt, ami él.
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Anya beteg
 
Anya beteg. Szenved.
Anya megint az ágyban.
Anya felkelt. Kiverte a víz.
Anya mossa a koszos szennyest.                  
Anya nem bírja, le kell feküdnie.                   
Anya bevette a gyógyszereit, alszik.
Anya sápadt, felkelt.
Anya pénzt akar adni, nem tud.
Anya elment dolgozni.
Anya fáradt, lefekszik csendben.
Anya takarít.
Anya főz.
Anya mos.
Anyát hallgatom.
Anya mosolyog.
Anya most nagyot hazudott.
Anya most is szenved.
Anya beteg.
De Anya tovább hazudik...
 

HORVÁTH MÁTÉ 1995 szeptemberében született Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyében, egy kis faluban, Forrón. 
Gimnáziumi tanulmányait a szomszédos kisváros, Encs 
középiskolájában végezte. Jelenleg mentőápolónak tanul 
Miskolcon.
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3 Böszörményi Zoltán: Torontói levél (vers)
6 Ross Károly: Vidékhatár (próza)
16 Zsille Gábor: Az idők... (vers)
17 Viola Szandra versei: az origó körül, a tenger lebegés, avignoni sárga, 
 naplementeszobor, egy hely
19 Döme Barbara: Jobb lesz neked így (próza)
24 Lőrincz P. Gabriella versei: Párnák és tömegsírok, Alba
25 Kalász István: Halálkanyar (próza)
30 Pethő Lorand: Első és utolsó szerenád (vers)
32 Nagy Zopán: Latens, no. II. – XXVII. rész (regényrészlet)
38 Oláh András versei: [hátrahagytalak], újraélesztve
40 Borcsa Imola: Otthon (próza)
42 Varga Melinda: kora tél hamis szivárvánnyal (vers)
43 Sárfi N. Adrienn: Boldogok, akik… (próza)
48 Birtalan Ferenc: Vesperás (vers)
49 Orbán János Dénes: Székely ökumenizmus – (nyeletlenkedés) 
 (prózarészlet)
55 Marija Sztyepanova versei: Egész lelkem is csúcson van, felajzva – 
 Langi Péter fordításában
59 Veronika Peters: Két bőröndbe belefér – Kolostoréveim (részlet) – 
 Muth Ágota Gizella fordítása
71 Szergej Pancirev: Odüsszeusz naplója – Mandics György fordításában
72 Szőcs Géza: FATEHPUR SIKRI avagy Akbar Kolozsvárott (esszé)
81 „A költészetnek van ereje akkor is, ha valaki nem hisz benne” – 
 Ayhan Gökhan beszélgetése Egyed Emesével
84 Payer Imre: Költészetbéli fehér mágia (Egyed Emese: Paian)
89 Böszörményi Zoltán: A látható láthatatlan (Varga Melinda: 
 Sem a férfiban, sem a tájban)
98 Kiss Judit Ágnes: Érzékeny érzéketlenség (Jászberényi Sándor: 
 A lélek legszebb éjszakája)
105 Rimóczi László: Az ördög joga a szerénységre (Vörös István: 
 Thomas Mann kabátja)
109 Simon Adri: Plasztikregény (László Erika: Kis magyar szépségipar)
113 Czapp Enikő: Halak vagyunk? (Patak Márta: Enyhítő körülmények 
 között)
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