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Lapszámunk borítója Alexandru Ciubotariu 

képének felhasználásával készült.

Lapunk megjelenését támogatták:

Nemzeti Kulturális Alap

SZEMLE

Sütő Csaba András

VOLTIDŐ

veled is elbánt az idő. lassan, biztosan.

kopott kabát, fényes nadrág,

legyúrt sarkú cipő, orrán,

oldalán megannyi botlás, 

csoszogás, ajtótámasztás,

sarkat és orrot így gyalul,

az eredeti bőr masszívumáról

lassan lefoszló bőrcafatok.

körme alatt kosz,

töredezett körömvégek.

bal keze kisujján még ott az írás,

az értelem kék tintás nyoma.

a bőrbe nyomott félholdak kemény,

száraz dűnévé híztak,

az ujjak tövébe víz- és vérhólyagokat

nyomott a szerszámok nyele.

lassan múlik, kezét a teste mellé eresztve: pihen.

évek, míg hajába túr,

a szántás nyomán kifordulnak 

a fáradt, ősz szálak.

lassú csillámokban ezüsttelér.

nem várja meg, míg szakáll,

kétnaponta bánik el borostával,

kezdő viszketéssel.

Szép Eszter: A fantáziának határt szabni

 (Szabó Kriszta – Sárosi Mátyás: Fantomatika)  100

Kránicz Bence: A szabadság határai

 (Zina, Veszélyes Kölykök, HáttérZaj LitZine)  104

 REPERTÓRIUM

2017. március–április (Zahari István) 110

Számunk szerzői 129



Kulin Borbála    5 S Z E M L E  |  Sz i F 2018/34    Sütő Csaba András S Z E M L E |  Sz i F 2018/3

Sütő Csaba András 1979-ben született Győrött. Verset ír.

részint vörös, ez szmörére emlékezteti,

részint több ősz, kevesebb tavasz.

néha elkanászodik, centis szőrt húz le

arcáról, hevenyészett asztagok a porcelánszérűn.

egyre kevesebbet olvas a sötétben,

egyre többet néz. 

mind kedvesebb éjszakai fények. 

a nappaliban hunyorog. 

egyre kevésbé vezet szívesen éjjel. 

mintha mindenki refl ektorral jönne 

mögötte, előtte, sárga foltok, 

gyűrűk maradnak utána, villannak 

itt, takarnak ott. lassan faldossa, 

a súly, a nehezék szívén, 

tüdején ével, térde fájdogál, ropog, 

betonon tanulta a kézilabdát, 

háta bekötött. szorongatja a voltidő.

Eső, 2018/1.

Kulin Borbála 1979-ben született Budapesten. Verset és prózát ír.

Kulin Borbála

FÉL ÓRA SZÉLCSEND

Van az a terasz ott a riviérán,

a sárga napernyők alatt, a vendéglő előtt,

ahol beszűkül kissé a macskaköves utca, majd kitágul

az öreg toronynál a téren.

Itt ülünk; a hegyek árnyéka nem ér itt véget,

de már érezni a tengert. Nap süt,

morajló tömeg, pergő szemek

a homokóra nyakán.

Észrevétlen folyik át délelőtt

a délutánba. Koktélt tölt a pincér.

El kellene ezt mondanom neked.

El kellene tudnom ezt valahogy mondani,

hogy a hegyek árnyéka még véget sem ér, de már

elkezdődik a tenger.

Hogy fi gyelj: egyetlen lélegzetvétellel oson át rajtunk a dél.

Nincs szél, most leselkedj,

amíg a pincér tölt karcsú, áttetsző poharunkba,

nincs mire várni, nincs félni mitől,

csukott szemmel fordulj a napba,

a világ érthetetlen, lüktető mantra,

idegen beszéd.

De jó, hogy itt vagy.

Itt vagy,

hirtelen csörren a villád,

ahogy kitörsz a néma fegyelemből.

„fél órája ülünk itt hullacsendben,

fél órája. Direkt mértem az időt!”

Hitel, 2018/3.


