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Papp Gréta debütversei
 
 

Testvér
 
Itt hagy egy gyerekkel.
Sírást, fáradtságot és kérdéseket pakol
a túlélőcsomagba,
és néhány könyvjelzővel ellátott könyvet
ottfelejt a pelenkázó szekrényen.
A szavakból gondviselést tanulni
egérút a hitelesség elől.
A telefont kikapcsolja,
a gyerek még alszik.
A fal köztünk ráccsá alakul hirtelen;
talán hozzáérhetek.
Magamhoz nem ölelem,
még megérzi rettegésemet.
Karom összefonva kényelmetlen jászol.
Mellkasom csontos háló,
az étel hazug forrás,
a csend szaggatott,
a magány megtéveszt;
valami mindig zavar.
A test, a vér összeköt minket
néhány napig.
 
 

Bizalom
 
Fogd a gyereked és egy plédet!
A pléddel takard el az ablakot.
Villanyt ne gyújts.
A gyerek sírását gombold magadhoz.
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Ne melegítsd hazug biztonsággal.
Az igazság közös.
 
 

Húsevő virágok
 
Arcán repedések,
elmerül benne az idő.
Kenyérgond feketíti kezét.
Szempillái húsevő virágok –
levelük egybefonódik.
Szirmaik emlékeket reggeliznek.
 
 

Szavak
 
Mint akibe belefojtották a szót:
fuldoklik, szédül, arca álomfehér,
tele megsebzett vasárnapokkal,
a töréstesztnek ellenáll,
mintha megtörhetetlen,
keze remeg, karján erek harcolnak,
a düh tenyerébe gyűlik,
ujjai egymáshoz tapadnak,
szemeiben sugárutak,
a szájában emlékek maradéka,
mint akibe belefojtották a szót.
 
 
 

PAPP GRÉTA 1997-ben született Nyíregyházán. Jelen-
leg a Debreceni Egyetem elsőéves tanár szakos hallgatója. 
Legfőképpen verseket ír, amelyek közül az amugy.hu közölt 
néhányat.  
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3 Böszörményi Zoltán: Melled szelíden ringó, örök tavasza (vers)
4 Polgár Vera: Kék batyu (próza)
8 Simon Adri és Zsille Gábor négykezese: A hétköznapok teológiája
13 Sárfi N. Adrienn: Puhányhitűek (próza)
18 Kupihár Rebeka versei: akkor ki, vasárnap, asszonycsend, szépszomj,  

 kétlábú örömök, kétfelől imádkozók
20 Pruzsinszky Sándor: Kék szerető (próza)
25 Ughy Szabina versei: Hiányos szerkezet, Hatodik
27 Nagy Zopán: Latens, no. II. – XXIX. rész 
30 Losonczy Attila: Napirend (próza)
36 Oláh András versei: aznap, talán, színtévesztők illúziója
38 Shrek Tímea: Zina néni (próza)
41 Gömöri György: Egy tudós arcképéhez (vers)
42 Száva Csanád versei: csendélet hétköznapokra, téli obszesszió,   

 (csend), (tavasz)
44 Pataki Előd regényrészlete: Feltámadás@Y-generáció
51 Bogdán László 70. születésnapjára 
  Böszörményi Zoltán: Rakj szívemből máglyát
52  Varga Melinda: Tavak partján
54 A hónap költője: Jász Attila, a tájversfestő filozófus
55  Jász Attila: Hepehupa, Átutazóban, GPS nélkül
57  Az íráshoz vagy a hallgatáshoz idő kell (Valaki kameráz 
 bennem) – Varga Melinda beszélgetése Jász Attilával
67 Bogdan Suceavă: A Nibelungok órája – Szonda Szabolcs fordításában 
 (novella)
74 Böszörményi Zoltán: A tudat játékai (Szőcs Géza: Válogatott versek)
87 Laik Eszter: Nincs mese, az ostobaság halhatatlan (Spiró György: Kőbéka)
91 Papp Angéla: Az Üvegvároson innen (Hegyi Pál: Fehér terek – Paul 
 Auster)
96 Hegyi Pál: A tisztánlátás módozatai (Böszörményi Zoltán: 
 Kényszerleszállás Shannonban)
102 Simon Adri: Másvirág, irgalomb (Erdős Virág: Hátrahagyott versek)
107 Rimóczi László: A tangó legyőzi a halált (Kiss Judit Ágnes: A Halál   

 milongát táncol)
111 Juhász Kristóf: Akinek bármiről bármi eszébe jut (Szörényi László:   

 Arany János évében – Tárcák és tanulmányok)
114 Bakonyi István: Bökkenők és stációk (Csontos János: Ezeregy nappal)
119 Debüt – Papp Gréta versei
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