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Vajda Boróka debütversei és grafikái
 

sejtosztódás
 
harangoznak a pitvarok
simogat a sejtosztódás
bőröd lüktetését figyelem
ismerős melegség
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Szabásminta
 
Elvarratlan szál
Furcsa minta
Pamutban felejtett tű
Fonákul hordott kabát vagyok
Ölelésre szabtak
Fogasra akasztasz
Olcsón vettél
Nem hordasz
Moly rág
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bomlás
 

fűnek fának
adom ki magam
lépésekben szétszóródom
lábnyomaim visszanéznek rám
emlékeim hullazsákban
szálanként bomlok
percekre hetekre évekre
egy felvarratlan folton felejtve
szálmagam
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Örökség
 
Ebben a tavaszban
nemcsak a virágok teje,
a halálszag is csőre van töltve.
Talán a görcsös levegővételek
vagy az álomzigóták olvadó tüdeje?
Vigyázz, zajt ne csapj!
Ülök a lombsötétben.
Tölgyek koronájának örököse vagyok.
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táviratok
 
1.
a feszültség életre kel,
táncol a falon a biztosíték.
 
2.
csak a talpam alól nőhet virág?
 
3.
a planktonok szuszogásából
korallzátonyok megjósolják
a természeti katasztrófákat.
 
4.
van, aki az árnyékát követi,
mások pislákolnak az áramszünetben.
 
5.
mint egy kidőlt villanyoszlop,
nézem az égő várost. 
 
6.
lelök magáról a föld,
ha rálépek,
befogadnak a tengerek.
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Galaxis-aktus
 
Napokat hordozunk szívünkben,
megtörik a fény az íriszen,
egybeolvad két test közepén
a kamrák pupillasötétje.
Atomok ölelkeznek,
a vákuum magába szívja a fényéveket.
Nincs magány, csak naprobbanás,
féreglyukak köde.
A bolygók pályája irányíthatatlan,
egy meteorzápor
holdakra töri emlékedet.
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zsömleszív
 
voltam pótlék, határeset,
öntisztító kúra.
lettem piramismagány, vágycenzúra,
behúzott kézifékkel önámokfutó ‒
zsömleszív fölött repdeső rigó.
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Eridanus
 
Kezd izgalmas lenni
ez a nyílttenger-hajózás.
Átfolyik rajtam a Maros,
ujjamból ered az Eridanus.
Zigótáim a parti hársfáktól
lopják az oxigént.
Vajúdok, nem fáj.
Már nem teher a napszekér.
 
 

VAJDA BORÓKA 1998-ban született Marosvásár-
helyen. Tavaly fejezte be tanulmányaimat a Maros-
vásárhelyi Művészeti Szaklíceum festészet szakán. 
A képzőművészet és az írás mellett zenével is fog-
lalkozik, a hároméves könnyűzene-kántó képzést is 
elvégezte, öt évig egy zenekarban énekelt. Ez az első 
publikációja. 
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3 Böszörményi Zoltán: Az élet fenséges illata (vers)
5 Székelyhidi Zsolt: A kékkőkúti csillag (regényrészlet)
12 Karacs Andrea versei: Látta, mosttalanság, Téglaút, Szürke,
14 Vörös Gábor: Tényleg sajnálom (próza)
23 Szőcs Géza: Három bagatell (versek): János vitéz, A szerelemről. 
 Átiratok, A bukaresti satrapa
25 Varga Melinda: Időtlen nyárban napfürdőzik a vers
28 Tóth Vivien: Összetartozunk (próza)
31 Vörös István: Eurüdiké-szonettek (vers)
35 Handó Péter: Körök a mindenségben (regényrészlet)
41 A hónap költője: Rónai-Balázs Zoltán versei Botondkának  – 
 A Dob utca végén a naplemente, A Rózsák terén, 
 Botondka kúszni tanul, Botond kartárs megtanul karámiul, 
 Régi képek és homok, Botondka kitárja a karját
47 Böszörményi Márton: A mesemondó (próza)
62 Jagos István Róbert versei: szerepjáték, hazafelé, boldogság, sorry
64  Pongrácz P. Mária: A Táltos – HATTYÚSZÁRNYON
68 Varga Melinda: Képzelt utazás 89-be (tárca)
71 Hudy Árpád: Darwin-mise, avagy Isten, a makacs túlélő (tárca)
74 Dallal, versben, bábbal – Laik Eszter beszélgetése Lovászi Edinával
84 Molnár Dávid: Erósz vagy Erisz? – Demeter Szilárd az emberi 
 természetről (Demeter Szilárd: Kéket kékért)
88 Rimóczi László: Vitaminkúra a honi literatúrának (Bödőcs Tibor: 
 Addig se iszik)
91 Smid Róbert: Életképek az ágyásból (Szijj Ferenc: Növényolimpia)
98 Nagypál István: Az embergép elfáradt (Tóth Kinga: Holdvilágképűek)
101 Muth Ágota Gizella: Láthatóvá tenni a láthatót (Leena Krohn: 
 A tévedés)
106 Iancu Laura: Egy másvilágpolgár örömhíre (Halmai Tamás:    

 Örömmévalóság)
109 Debüt
109  Kolosits Zoltán versei
118  Vajda Boróka versei

            

2018. március
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