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FÜLÖP DOROTTYA 
debütversei

1997-ben született Erdőszent györ gyön. 
Jelenleg a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi Ka-
rának hallgatója. Verseket és novellákat ír. 
 

Lehet — nem lehet
 

Beleszáradt a vér a tenyerembe. 
Amikor az akácágat letörtem, 
egy tövis felhasította a bőröm. 
Sárgák a levelek, mint a villamos, 
de teljesen más a hangjuk. 
Olyan, mintha mindig suttognának. 
Mondjuk a titkainkról. De nem tudom, 
valóban a titkainkról suttognak-e, 
azokat sokszor mi magunk sem tudjuk. 
 
Ködgőzös az utca. 
Két-három méter hallgatás körülöttem, 
nem csoda, szembefordulok magammal. 
Felhorzsolódik bennem a türelem. 
Veszem az akácágat, számolom a leveleket, 
mint a margarétaszirmokat, 
de nem azt számolom, hogy szeret – nem szeret, 
hanem azt is, hogy lehet – nem lehet. 
 
Beleszáradt a vér a tenyerembe, 
mintha egy szakadási pont piros jelét tartanám. 
A bőr épp a sorsvonalon keresztül szakadt szét, 
erre pedig azt mondják, ott van benne a jövőnk. 
Lehet így tartani egy töréspontot? 
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Egy szeret – nem szeret, 
egy lehet – nem lehet, 
egy lehet – nem szeret, 
egy szeret – nem lehet. 
 
Az akácleveleket a járdára hullatom, 
akár a Grimm-mesében, hullnak a morzsák. 
A lehet és nem lehet közt is mekkora a hasadás, 
akár a tenyeremben, vagy még nagyobb. 
Elhajítanám az ágat, mielőtt a végére érnék, 
nem akarom tudni, mi az utolsó, 
mert mi lesz, ha nemlehetre vagyunk kárhoztatva... 
 
Minden folyamatot meg lehet törni. 
Kihull az ág az ujjaim közül. 
Tenyeremben alvadtvéres a hasadás. 
Keresztülszeli azt a bizonyos vonalat. 
Ilyen sorssal mégiscsak lényeges lenne tudni, 
most szeret vagy nem szeret, 
lehet vagy nem szeret, 
szeret vagy nem lehet, 
vagy lehet vagy nem lehet.

plat  nárnyak
 

feszülnek a platánok ágai 
és fájnak mint néha a vérerek 
és milyen letört ág maradt a mi 
mert még magamtól is megvédtelek 
 
a levélfény még a szemembe vág 
ahogy arcomon recét bontogat 
amit láttam árnyék volt nem az ág 
(de platáni-platóni gondolat) 

á
ó
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rám kérgesül a zsákutcák csöndje 
egy homlokomra feszült valahol 
csupán az a tüdőlebeny gyönge 
amelyben a csönd sosem zakatol 
 
és milyen letört ág maradt a mi 
platánágak feszülnek tüdőmön 
hogy erek ágak vagy az árnyai 
ezen a ponton már nem tűnődöm

 
 
 

Harangjáték
 

De talán lehetne még egyszer hinni bennE 
Alvó  szédületben  is akadhat némi keGY 
Lepkeszárny-vékony hitem lehetne a tavaSZ 
Olvadó soraim sűrűsödnek mostmár versbE 
De minden csak a Hangok burkán kívüli máR 
Mert a  nyugalom A cinegeszárny – röppenésŰ 
Indíthatna csak az útRa  ahol  hangom   hallanáD 
Néma dalom  máglyA  Nessusnak égető  vérE 
Talán emiatt lett ériNthetetlen számomra a szÓ 
A hangharang elhallGatott ahogyan  a  téboLY 
Pedig az összes maJdok akarattá értek  benT 
Ugyanezek a nagy mAjdok próbáltak megtanítanI
Sietni hogy még maradjon belőlem kevés neSZ
Zivatarsuhogás csikorgó kavics kopogó úT
Talán hogyha segítesz lesznek szavaim újrA
Általában ha engedem lehet rajtam segítenI
Kondíts  hát  a  hangomon – Ha nem te  akkor máS 
 
 
 
 



3 Böszörményi Zoltán versei: Amíg meg nem kóstollak, 
 A végtelen dallama, Furor
5 Pósa Zoltán: Akinek a csutka is elég – Igaz mese Hunniából, 
 az Úr 1973-dik esztendejéből (próza)
9 Somorjai Réka: Álom kétezer-hatból (próza)
11 Szekáry Zsuzsanna versei: Az anyák, Tükröződés, Erdélyi Hold, 
 Napsugárfiú
13 Lőrincz P. Gabriella: Ribancok (próza)
19 Sohár Pál versei: Drapp napkba öltözött idő, A fal elindul, Lenni, ősszel
22 Pongrácz P. Mária: Égi orgonák (próza)
26 A hónap alkotója: Sántha Attila – Öreg zsidó Camdenben, Attila apa,  

  Ghánai sofőr Londonban, Ki viszi haza a taxisofőrt?
32  Egy mű akkor él, ha valakié lesz – Varga Melinda 
  beszélgetése Sántha Attilával
45  Mandics György: A telefonkönyvtől a tündérvölgyig 
  (Sántha Attila: Bühnagy székely szótár)
49  Varga Melinda: Hol éltek a honfoglalás előtt a székelyek? – 
  Sántha Attila Bühnagy székely szótára olyan, akár 
  egy humorral fűszerezett nagyregény (Sántha Attila: 
  Bühnagy székely szótár)
55 Juhász Kristóf: Háromlépcsős beavatási káosz (Demeter Szilárd:   

 Hármasoltár)
60 Oláh András: Elfogultságaim (Lőrincz P. Gabriella: Átszállás előtt)
64 Laik Eszter: Egyre rövidülő töredelmek – Vámos vallomásai 
 (Vámos Miklós: töredelmes vallomás)
68 Rimóczi László: Sylvia Plath és Virginia Woolf találkozása 
 (Abafáy-Deák Csillag: Nem könnyű szeretni) 
71 Könyvek dióhéjban – Rimóczi László írásai (Bárdos József: 
 A klasszikus tündérmesék korszerűsége; Féja Géza: A régi Budapest;   

 Sausic Attila: Kalandozás a szexualitásban; Borgos Anna: 
 Holnaplányok)
76 Kántás Balázs: Ó, hová levél, képviseletiség, személyesség és jelentés? –  

 Szubjektív esszé a vitaindítás szándékával a képviseleti költészetről – 
 vagy éppen annak hiányáról a kortárs magyar irodalomban (esszé)
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