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D E B Ü T 

Fancsali Kinga

Esőtánc

Beléd tudnék szeretni, mondod, miközben
valakinek a fürdőjében éppen hánytatsz.
Fejemet a vizes csempének támasztom,
a válladra száradt, olajos napfényre
gondolok és a lányos, áttetsző testedre,
mikor egész nap az esőt vártuk porban
ülve, és meztelenre vetkőztünk az istenek előtt.

Lila és zöld horpadásokból vagyunk összegyúrva,
meg ismeretlen fürdőszobák vizes csempéiből.
Beléd tudnék szeretni, ismételjük egymás
után, beléd tudnék szeretni, és lehull az
első csepp utálat, ránk tapos az eső,
lemos minden fölösleges zöldet

és lilát a bőrünkről, és lemossa a hányásomat
a csempéről. A porból sár lesz, ami
rátapad meztelenségünkre, lehúzod a vécét.
Lelkünket szárítókötélre akasztja két
poros bőrhüvely, az istenek betakarják.
Beléd tudnék szeretni.

 

Fürdőző nők

nincs magányosabb egy kád forró víznél,
mikor mindenki alszik,
olyan, mintha este lenne tőle, pedig még
csak reggel tíz,
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nézem aránytalan meztelen testem a kagyló
fölötti fogkrémes tükörben,
az egyik mellem nagyobb, mint a másik, a
hasam vastag csíkban szőrös,
az a dús bajusz jut eszembe, mintha a
köldököm alá lenne ragasztva,
végigsimítok a szűk ösvényen, minden
megérintett szál szőröm elátkozza apámat,
hogy annyira fiút szeretett volna, hogy minden
spermája szőrös volt, és az egyik melle
nagyobb, mint a másik,

nézem apám szőrét a testemen, amíg kifolyik
a kádból a víz, aztán csobbanok,
kádunk igazából nincs, csak egy zuhanyzó,
aminek az alja magasított annyira, hogy
bele lehet ülni,
felhúzom a lábam, hogy a mellkasomat
elérje az este szagú víz,
a combom közepétől a térdem alattig száraz
maradok és vidám,
megfogom a borotvát, de a sok szőr helyett
csuklómhoz nyomom,
nem tudja elvágni, mert túl puha és csupasz
ott a bőr – pont, mint anyámé.

FANCSALI KINGA 2000-ben született Marosvásárhelyen, 
a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákja. 
Szereti a szürrealistákat és Toulouse-Lautrec-et. Verset és 
drámát ír. A Műútban jelentek meg eddig versei.
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3 Böszörményi Zoltán versei: Játék a tűzzel, A sorsom olvasom
4 Nagy-Laczkó Balázs: Testvér (próza)
8 Falusi Márton: Őrség (vers)
13 Csikós Attila: Panelhavaj (próza)
20 Vörös István: bővített villanella (vers)
21 Sárfi N. Adrienn: Búzagyerek (próza)
26 Csornyij Dávid versei: A jelzőlámpák diktatúrája, Április FM, Előtte
27 Vidéki Bianka: Szintemelés (próza)
30 Király Farkas versei: szeptember 1.; szeptember 2.; október 8.
33 Veress Emőd: Farkaskvint (próza)
51 Lactantius: A főnixmadár – Fordította: Domokos Gyöngyi
56 Alfonsina Storni: „A fiatalok bolond szíve Tell Vilmos almájává 
 változik...” – Izsó Zita fordításai
59 A hónap alkotója: Demeter Zsuzsa
59  Életműbőség és kutatóhiány – Laik Eszter beszélgetése 
 Demeter Zsuzsával
70  Laik Eszter: Életmű a méltó helyén
75  Egyed Emese: Ő, te, én. Szandra Mayt megtalálni
84  Hegedűs Imre János: „…lélek fekszik a boncasztalon”
88 Mandics György: Szeretkezésekből, napmeleg reggelekből 
 (Varga Melinda: Sem a férfiban, sem a tájban)
91 Rimóczi László: Krónikus krónikások (Szilágyi József: Kórházi 
 dekameron)
95 Gáspár Ferenc: Miért vagyunk a világon? (Bene Zoltán: Áramszünet)
100 Frei Gabriella: Örkény megsajnálna? (Noszlopi Botond: 
 Örkény besírna)
104 Dominka Ede Harald: Mi rejlik egy könyvborító mögött? 
 (Gerlóczy Márton: Nézd csak, itt egy japán! – az Altató borítójának 
 története)
107 Krausz Tivadar: Lelkierőművek (Fellinger Károly: Köti a sötétséget)
113 Kopriva Nikolett: Hány kérdőjel? (esszé)
118 Kántor Zsolt: Nyers, érces akcentus (esszé)
122 Mátyus Melinda: Elmentem a Frida Kahlóra (esszé)
129 Piroska Katalin: „Kinek egyszer meleg lett a vére Aletta van der Maet 
 meleg nevére” – Apáczai Csere János (1625–1659)
133 Fancsali Kinga debütversei    

2019. április
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