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KÁROLY DORINA debütversei

Nős tények

1.
Sötét van idebent odakint világos
ágyékom ágyékoddal éppen határos
a héten másodszorra mossuk takarónkat
Isten áldja meg a jóakarókat

Vacog a lakás a hó a tetőn olvad
hibám az egy se mindet eltitkoltam
ételt adok eléd sót a szegényeknek
félek minden rossztól s a jót elijesztem

A mosogatóvíz a padlóra száradt
helyetted én vagyok magam minden társa
szünetel az idő mióta felnövök
plafonig ér a magány kiköltözök

Az óceánon túl erdőtüzek égnek
már nem vagyok útban ha félrelépek
magamat kínálom bár én vagyok éhes
húsz év múlva leszek éppen negyvenéves

2.
Kevés a liszt és nyoma sincs a sónak
a hiány tölti ki helyét a szónak
elfogyott a tej is savanyú a szájíz
kilencven a perc a kilométer száztíz
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Hajnali négy óra öt kimenő hívás
elviselhető még ez az önpusztítás
mást akartam hívni ezt mondom majd holnap
egy a jelentése a nincsnek és a voltnak

Elképzelem hogy mással fekszem este
hallgatok mindenféle lelkiismeretre
reggel zuhanyzom csak legyek friss estig
a szégyen illatát bőröm nem ereszti

Nincsen olyan isten aki mellénk állna
kísértetek elől bújunk el egy ágyba
ruháink lepedőnk heti kétszer mossuk
fáradt már a test csak szájjal csókolózunk.

3.
Szépnek tart és neki elhiszek mindent
két centit a combból kérdem és biccent
a mellem és csípőm maradhat a régi
sötét van nem látszik semmim de ő érzi

Melegszik az idő holnap plusz kettő
pontos j-vel írjuk azt hogy ijesztő
haszontalan szó ez nincsen mitől féljek
hajamba fészkelnek szőrös denevérek

Vonattal utazik menetirány háttal
emlékszik együtt töltött fél-éjszakákra
üveggolyót tart a kezében fényes
ledobná de mondják szilánkja éles
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Elfutok de mégis utolér hiánya
elkap és hadarja hiába hiába
másé lesz majd ő is én meg kié voltam
uzsonnára hűséget és válást csomagoltam
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3 Szőcs Géza: Vadlúd, vadember, vadleány (vers) 
4 Böszörményi Zoltán: El nem küldött levél Sziveri Jánosnak  
 (vers)
7 Kopriva Nikolett: Massza, Amikor megrepedtél (versek)
8 Petőcz András: A festő (próza); Üzenet Londonba; A hajó, 
 ha részeg (versek)
14 Nagy Lea: 60 (vers)
15 Lajtos Nóra: Via Dolorosa (próza)
20 Falusi Márton: Kiöltözünk és bemosakszunk (vers)
23 Rónai-Balázs Zoltán: A legyőzhetetlen (próza)
29 Farkas Wellmann Éva: most hibernál (vers)
30 Jenei Gyula: Elégia (vers)
31 Ambrus Máté Bence: Egy tál almamag (próza)
35 Varga Melinda: A tizenkét kagyló – mérleg (vers)
36 Bodó Márta: Az Úr hallgatása (próza)
41 A hónap alkotója: Mezey Katalin – Reményik parafrázis, 
 Nyárvégi rajzok, Virágénekek, II. – Az orbáncfű aranysárga, 
 Ha kis Blanka vacsorázik (versek)
45  Kontyos Mariska (próza)
54  Böszörményi Zoltán: Élettel festett könyv (esszé)
59  Varga Melinda: A vers a pillanat szobra (esszé)
70  Az elmúlás ellen dolgozom. Az idő a leghatékonyabb 
  múzsám – Varga Melinda beszélgetése Mezey Katalinnal
84 Federico Quiroga: Kígyópecsenye – Vassy Zoltán fordítása
90 Kabdebó Lóránt: Helykeresés a létezésben (Fekete Vince: 
 Szárnyvonal)
100 Rimóczi László: A hálózat csapdájában (Jasmin B. Frelih: Fél/be)
104 Gáspár Ferenc: A lélek él (Cselenyák Imre: A tölgyek alatt –  
 Arany János életregénye, 2. rész)
107 Egy kötet, két olvasat (Nagy Zsuka: Pigment)
107  Abafáy-Deák Csillag: Elvakart sebek
110  Kölüs Lajos: Pertuban a valósággal
115 Juhász Kristóf Lázár: Hamispolip nyaraló módra 
 (Farkas Balázs: Lu purpu)
119 Vitéz Ferenc: Hajnali bohóc (esszé)
125 Karafiáth Judit: A francia Kundera (esszé)
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