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Mihálydeák Anika debütversei

szebb a naplemente a házak falán

azért szültél hogy
végignézzem
gyönyörű fulladásod

mint gyermekruhából
kinőttem belőled 
innen már látni 
a mézszínű citromízű 
reggeleket

veled maradnék
ha távozásaim
elengednéd

te lennél
összkomfortos megváltóm
két pitvarral
két kamrával
és én minden idegen télen
belehalnék abba hogy
egymást csak kibéreltük
a megmaradásban
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belégzés

ezt is csak úgy meg kellene írni
mint télen a tavaszt

sem írni
sem beszélni 
nem tudok már
a madarak felszállnak
én maradok
mint bőrön a barnulás
mint tenyérben egy simogatás

keveset beszélek 
a fontos dolgokról
sokat istenről

amúgy jól vagyok tényleg
csak egy cipőfűzőről
eszembe jutottál
kilégzés

elfelejtett lélegezni az ég
felhőkbe szívódnak fel
a repülő halak
kitágul az idő pupillája
és lemorzsolódik a tér
éhes galambokként 
csipegetjük a történést

a vágy a szélső szobákban 
karmokat növeszt
anyu levest főz
apu házat épít a kilégzéseiből
én nem hiszek senkinek
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selyem

semmilyen érzelemben 
nem veszek részt
langyossá tett
ez a kifordított létezés

a végtagjaim 
mint fáradt balerinák 
bennem oroszlánokat szelídítenek 

arra vagyok jó
mit mások elvégeztek 
a múlt felvarrásait bontogatom ki 
szemhéjamon lassan apad az álom 

pirkad s feltámasztjuk a tegnapot

eső

mint a gyöngykavics
hull az isten itt hagyott
szomorúsága

MIHÁLYDEÁK ANIKA 1998 januárjában született 
Székelyudvarhelyen. Jelenleg Budapesten él, és a Tan Ka-
puja Buddhista főiskolán tanulja, hogyan kell kirakóst 
játszani a világgal. 2015 szeptemberétől ír verseket. Ez az 
első publikációja. 



3 Böszörményi Zoltán: A képzelet lüktető szíve (vers)
4 Aradi Gizella: Ernesto (próza)
9 Vörös István: A szerelem dühe és józansága (vers)
13 Rakovszky Zsuzsa: Az égő sün (próza)
28 Kopriva Nikolett versei: A harmat időnként, A földrengések bennünk, 
 A fény, Elneveztem rólad egy tengert
32 Sántha Attila: Vizsgálódások a ’vankuj’ szó körül (Bühnagy székely 
 szótár)
34 Hevesi Judit: Futnak a lovak (vers)
35 Kertész Dávid: London minden hattyúja a királynő tulajdona (próza)
40 Filip Tamás versei: Kék korszak, Kék, A zebrán át
42 Petrozsényi Nagy Pál: Sírni, sírni, sírni (próza)
48 Pongrácz P. Mária: Post restante – A Névtelen utca
55 A hónap alkotója: Dobozi Eszter
55  Leskelő, tűhegyes pillantás; így jövök én is mindig Hozzád; 
  Füred fölött
58  Erős Kinga: Látók, szóljatok! Portré Dobozi Eszterről
62  Végesben a végtelent, végtelenben a végest – Varga Melinda  

  interjúja Dobozi Eszterrel
78 Hargitai Péter: A humanizmus és az identitás kérdése a magyar 
 költészetben (esszé)
88 Hegyi Pál: Közelítő távolság – Szőcs Géza és Böszörményi Zoltán 
 angol nyelvű verseskötetei Paul Sohar fordításában
94 Egy kötet, két olvasat (Shrek Tímea: Halott föld ez)
  Rimóczi László: Se gyerekszoba, se gyerekkor
  Frei Gabriella: Szekrény az emlékekben, emlékek 
  a szekrényben
101 Laik Eszter: Elválasztva (Nora Ikstena: Anyatej)
105 Molnár Dávid: Örökké az út szélén hagyva (Csender Levente: 
 Örök utca)
109 Gáspár Ferenc: A Közel-Kelet távolsága (Réti László: Európa, 
 falak mögött)
113 Hegedűs Imre János: A Nagy-Küküllő templomfestményei 
 (Udvarhelyi Nándor: Az Anyaszék szíve)
118 Széles Klára: A végtelen készenlét – Kötetben először közreadott   

 Lászlóffy-versek (esszé)
122 Debüt – Mihálydeák Anika versei
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