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A 2011 nyarán (újra) megalakult Fiatal Írók Köre, mondhatni, a Szlová‑
kiai Magyar Írók Társaságának fiataltagozata. Harmincöt éven aluli , 
kötettel nem rendelkező irodalmárok alkotják, akik az elmúlt időszak‑
ban több akusztikus‑vizuális bemutatkozó esttel hívták fel magukra 
a figyelmet. A megalakulás után nem sokkal kértem meg a FÍK tagjait, 
hogy küldjék el szövegeiket (köszönet Hajtman Kornélnak a szer‑
vezésben nyújtott segítségért), s az összeállításba ezek javát válo‑
gattam (ami a jövőt tekintve persze nem jelent semmit). Nem tartom 
szerencsésnek fiatalírózni még akkor sem, ha a szervezet neve ezt 
meg is engedi. A tagok széttartó esztétikai érdeklődése miatt pedig 
egységes csoportról sem beszélhetünk. A szlovákiaimagyarozást 
pedig még inkább szeretném elkerülni. I lyen gyenge jégen pedig egy 
bevezető nem is lavírozhat, jöj jenek a szövegek.

( bzs )
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TÓTH T ÍM E A                         

Az eltört óra
Legalább a melónak vége. Még egy kis fárasztó zötykölődés a buszon, aztán végre otthon. És 
nem lesz más csak én, a karosszék, a forró kávé.

Egy nyolc év körüli kisfiú rángat ki álmodozásomból. Fel‑alá ugrál, ülésről ülésre pattog, köz‑
ben sikongat.

Ahogy sokadszorra lehuppan anyja mellé, lábát túlságosan is meglendíti, és így telibe találja 
a szemben ülő nénike szatyrát, ami csörömpöléssel válaszol. A nénike azonnal a táskájába néz, 
és az arckifejezése is megerősíti, bizony baj történt.

– Sajnálom, megfizetem – így az anya, és már nyúl is a pénztárcájáért, de a nénike gyorsan 
hárítja.

– Nem kell, véletlen volt – de azért látszik rajta, hogy mérges.
– Tényleg, kifizetem.
– Hagyja csak.
Ezek után a gyerek is veszteg marad.
A nénike abbahagyja táskájának igazgatását, mogorván néz ki az ablakon.
A következő megállóban anya és fia leszállnak. Sietségükből ítélve nem itt kellene, de a kínos 

helyzetből mielőbb szabadulni akarnak.
Mindegy. Még két megálló és végre otthon.
Bámulok ki az ablakon, de a szemem sarkából látom, hogy valami lassan megmozdul. Oda‑

fordulok. A nénike szatyra mozog, mintha valamivel telítődne. Ő észre se veszi. Végül kibug‑
gyan és lecsurog az oldalán az idő. A busz padlóján tovább folytatja araszolását, és egyre inkább 
szétterjed. A többi utas nem vesz észre semmit. Még akkor sem, amikor felkúszik a cipőjükre, 
és eltűnik a nadrágszáruk alatt, hogy kezüknél és nyakuknál bukkanjon elő, és végül befolyjon 
szájukon, orrukon. Ijedtemben felpattanok az ülésre. Fentről valami a tarkómra csöppen, lerá‑
zom. Az idő már a busz tetejét is átjárta.

Megnyomom a csengőt, le akarok szállni, egyébként is már biztos túljutottunk az én megálló‑
mon, de a buszsofőr nem reagál. Még akkor sem, mikor folyamatosan nyomom a csengőt. Semmi.

Az idő viszont egyre vészesebben közeledik.

VÖ RÖS G E RG E LY                      

Fetrengés
1.
Csigák rágják palántáink,
nem vesszük őket figyelembe,
algapakolással álcázzuk bőrhibáink.

2.
Talán elérem ajkaid,
ha létrám bordáiddal hosszabbítom.
De ne félj !
Elég sötét van,
senki sem láthat be.

Szivacs
A matrac belsejével kitömtük rongybabáink,
mi megúsztuk pofon nélkül,
ők viszont nem akik minket tömtek ki.
A varratok majd maguktól szívódnak fel,
és valahogy elvesznek bennünk.
Azt hiszem senki sem fogja keresni őket.
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Használati utasítás
Keljünk fel reggel !

Idillikus képbe ütközünk, az álom belefut a szél kijózanító hatásába, ahogy karunkon felbor‑
zolja a szőrt. Nagyot nyújtózkodunk az ágyban, megint megállapítjuk, hogy egyre kisebb, nap‑
ról napra, éjről éjre megrövidül testünk alatt. Felemészti az alvás, termőtalaj az álmunknak. Láb‑
ujjaink kibújnak a takaró alól és boldogan ficánkolnak az üde frissességben néhány másodper‑
cig, mígnem az ollók radarjai felismerik és monitoron jelzik a környezetükben hirtelen megje‑
lenő mozgást. Védve a körmöket és a tegnap este új mintát alkalmazva felvitt körömlakkot (kis 
Marilyn Monroe‑fejek minden egyes lábujjon, fekete‑fehérben), gyorsan visszarántjuk lábujja‑
inkat a pillangó mintás huzat alá.

Azután fizikai valónkat is elszakítjuk egy kis időre a pihenéstől, a pizsamát hajszárító segítsé‑
gével munkaruhára szárítjuk magunkon, csak semmi melléktermék, a reggelit pedig kék színű 
tabletta formájában elfogyasztjuk.

A telepre a második tumultussal érkezünk meg, itt‑ott, jobbról‑balról hozzánk csapódnak 
a többiek, köszönésképp finoman összebillentjük kardjainkat munkatársainkkal. Ily módon ke‑
verednek össze a korán és későn kelők, harmonikusan illeszkednek egymás mellé a reggelizők 
és az üres hassal érkezők, a nyugaton lakók és keletről érkezők. Hangyabolyt imitálunk, s a ma‑
gas fokú rendezettség jegyében jelenünk meg az építkezésen, hogy ott egy helloval meglazuljon 
a köztünk lévő kötés és a sziasztokkal teljesen szétszakadjunk.

A munka azután megindul a szorgos kezek alatt, mindenki a rendszabályoknak megfelelően jár 
el és teszi a dolgát. Így megy ez az ebédszünetig, mikor újra összesereglünk több mint háromszá‑
zan az ebédlőben. A kínálat : piros tabletta, zöld cseppek és barna kenőcs. Kétszázkilencvenkilen‑
cen és még páran a piros tabletta mellett döntünk. A többiekről aztán nem is veszek tudomást.

Az ebéd kedvezően hat közérzetünkre, már egyikünket sem zavarja a több méteres magas‑
ság vagy a meglazult csavarok, jókedvűen és boldogan beszélgetünk az oszlopok mellett, míg‑
nem munkaidőnk a végéhez ér.

Akkor a többiek lesietnek, de nekem még össze kell gyűjtenem a földre kiszóródott sóhajo‑
kat, hogy legyen mit hazavinnem a ketrecbe zárt katicáimnak. Miközben a földről csipegetem 
a szétfolyt lelkeket, hasam nagyokat kordul, vacsora után sóvárog. Mindjárt, mindjárt, csitítom, 
magam is egyre ingerültebb leszek, ahogy múlik az ebéd hatása. Mire végzem, gyomorsav he‑
lyett már csak virágszirmok töltik ki gyomromat. Ahogy felegyenesedem, megszédülök és hir‑
telen erős zúgást érzek a fülemben, nyomást a fejemben, dudálást hallok az utcáról, a nap mele‑
ge fojtogat idefenn. Remegő lábakkal megindulok a lift felé, s csigalassúsággal közeledem a hí‑
vógombhoz. Problémák hada lepi el agyam, vészjóslóan villog előttem a kép, hogy nincs ott‑
hon testápoló ! Elfogyott ! Oó !

Ez már az átmenet. Még pár lépés a liftgombig és megszabadulok ettől a káosztól, de a világ‑
vége‑elméletek egyre inkább elsötétítik előttem a vészcsengőt. Mit tegyek hát ? Ekkor hirtelen 
minden elsötétül, vihar támad, és megnyílik az ég. Kell lennie valamilyen megoldásnak ! Az ég 
azonban már nem válaszol, a villámok visszabújnak helyükre, az esőcseppek hazavándorolnak.
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K DO B RY J U D IT                        

Üdvözlet
B. A. két hét alatt rengeteg
fotót készített tömérdek
naplóbejegyzést úti jegyzetet
lerajzolt minden egyes templomot
verseket írt a rajzlapok sarkába
egy befőttesüvegbe földet is rakott
aztán lement a sarki újságárushoz
vásárolt egy anzikszot megcímezte
s ráírta képzeljétek itt húsz fillérrel
olcsóbb a halkonzerv

Pro tempore
az egykori ruszkini templom oltárának főalakja
két hete írja B. A. ezt a tanulmányt
nyilvántartási száma C 120 anyaga hársfa
éjfél is elmúlt már megint eltolja magától
látni sem akarja a klaviatúrát a polcra sandít
megnyugszik mikor látja most is tíz
tizenegyet mutat az apja órája

A N GYA L  SÁ N DO R                     

Ilony néni se szereti a meleget…
…főleg az ilyen forró nyári napokat,
mikor a nap bőségesen szórja sugarait
irodája ablakára, rája,
S haját copfba fogja :
– Nem érdekel, ki mit mond – mondja
mert neki kényelmes egy kupacban,
nem a vállára omolva,
csak libegve, nyugalomban.

Legyezőt vásárol a boltban,
tellegeti magát vele, hűsüljön a lég,
de jobban esne, ha rabszolgák legyeznék,
szőlővel kínálnák, s kényeztetnék.

Legyen nyár és jó idő,
de ne dögöljön meg az irodista,
ki székében naphosszat az üvegházat érzi,
mert olyan az a szoba, mintha globális
és fölmelegedett volna, ahol
Ilony néni se szereti a meleget.

BÓ D IS  AT T I L A                        

Csáth Gézának
Mindegy, hogy elveszetten a tengeren,
Vagy bezárva a város szívében,
Szerelmes vagy‑e a szavak ízébe‑
Az első gyilkosság felejthetetlen.

Lekötözve fekszik a reszkető test,
A félelem istenei zabálják agyát.
Lassan felhasítod mellkasát
S ritmusra verdeső vörös angyal lejt

Kezedbe. Elrontod a billentyűket.
A vér eszedbe juttatja a nőket,
Akikkel vérszerződést kötöttél.

Kiveszed a szájából a pecket :
Ringató fájdalomdal és percek
Múlva a halálért csöngettél.
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C ZU C Z E N I KŐ                       

Jóga
Lótuszülésben nézem végig életünk.
A tévé szerint tágul az univerzum.
Közben nyúlnak az izmaim.
Lapozom a forgatókönyvemet.
Ellenőrzöm, minden utasítást betartasz‑e.
Szövegkiemelővel jelölöm a fontos részeket.
Még nem szólok.
Talán egyszer még szükség lesz rám.

Ez egy ilyen nap
A homokban ülős sírást kevesen veszik észre.
Ellenben ha a falhoz vágsz valami, rád figyelnek.
Minél értékesebb tárgy repül a falnak, annál jobban.

Csak fegyelmezetten dühöngj !

Hidd el, én értek hozzá, van némi rutinom.
Ha túlzásba viszed, hiteltelenné válsz,
Ismét elveszíted az érzést, hogy te vagy a világ középpontja.

Egy hajszálon múlik az egész.

Hogy mennyire merülsz el a fehér és fekete kockákban,
mennyire leszel pepita, mennyire sül beléd a minta.

Légy elővigyázatos, különben úgy végzed, mint Darth Vader,
Vagy hasonlóan.
Szörcsögve, bebugyolálva.
Még egy‑két gyereket is elszórhatsz vagy begyógyszereznek.
Végül pedig csillaghajók kergetnek egy másik galaxis felé, rémálmaidban.

Szóval csak figyelmeztetni akarlak, ne engedd el magad !
Nehogy elengedd !
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K N AGY H A J N A L  C S I LL A                  

Eredetünk
Valójában csak egy lyuk
a világ közepén,
az univerzum tejfehér
lábai között.
Tegnap mindenki odaköltözött.
Mi maradtunk idefent
meg egy hot‑dog árus.
Ha elájulsz
téged is a lyukba vágunk.
Aztán lesz majd nekem
és az utolsó hot‑dog árusnak
egy érthetetlen kis világunk.

Ez mi ?
Tegnap
vagy még holnap,
nem emlékszem,
de gödörbe léptem.
Kiment a bokám,
aztán,
mintha mégse fájna
beléptem egy csatornába.
Ott már elnyelt az árnyék,
gondolom
hiába várnék,
ennyi volt.
Csak egy kis fényfolt
világlott, valahonnan
belőlem
a csatorna vizén
valami ragacsos izén,
de nem értettem,
hisz én
– állítják a nagyok –
belülről mégiscsak koromsötét vagyok.

KO N C Z C S I LL A                       

Vallomás
Egy vers neked, rövid. Hosszúba már belefúlnék, mert csak pár szó az mindig, amit közölni tu‑
dok. Hogy aztán mit szólsz, azt sosem várom meg. Félek, hogy gyermekien elpirul az arcom, és 
akkor leleplezel. Bár a versből, ebből a rövidből is bizonyára minden érthető. Most írtam. Na‑
gyon rövid, mert nem tudok hosszabbat. Kényszeres pontrakó vagyok. Nem magyarázom meg, 
amit mondok. Az arcom elárulna mindent, ha ott lennék, amikor elolvasod. Úgyis megérted, 
pedig röviden írtam. Nem is vers, inkább csak egy rövid mondat, mint amilyeneket amúgy is 
mondok. Hosszabbal nem is próbálkozom, mert úgyis kevés, amit el tudnék mondani. Minek 
is erőlködjek, az arcom úgyis elárul. Szóval érted.

Kávé. Cigi. Meló.
Kávé. Cigi.
Kávé. Cigi. Meló.
Kávé. Cigi.
Te nem vagy a listán.
Pedig felvennélek.
Meló után
Kávé. Cigi Veled.
Például.
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K A SZ M Á N ZO LTÁ N                    

Genezis
Kezdetben teremté Ő
a körülményeket.
Az Ő lelke lebeg vala
mindenek felett.

„Legyen világosság !” – mondá,
s lőn világosság.
Első nap.
Megteremté a második napon
a becsületet és látá,
hogy a becsületesség jó.
Leválasztá becsületességről
a tisztességet.
Harmadik nap.
Mondá Ő : „teremtek embert
saját képemre és hasonlatosságomra
és uralkodjék a tengerem halain,
az egem madarain,
a barmaimon,
mind az egész földemen
és a földön csúszó‑mászó
mindenféle állataimon.”
Teremté tehát Évát
saját képére
tökéletesre formálván.
Negyedik nap.
Megáldá őt és mondá :
„Ímé, néked adom
minden maghozó füvemet
az egész föld színén.
Minden fámat,
amelyen maghozó gyümölcsöm van.
Az legyen néked eledelül.”
És látá, hogy minden
amit teremtett vala,
íme : igen jó.

Ötödik nap.
Csontomból való csont.
Testemből való test.
Éva kémiája teremté meg
a férfiállatot.
Hatodik nap.
Éva pedig ravaszabb vala
minden mezei vadnál,
melyet Ő teremtett vala neki.
Szakaszta hát
a Fának gyümölcséből
és evék.
Elrejtőzék Éva és a férfiállat
a kert fái között.
És Ő mondá az Asszonynak :
„Mivelhogy ezt cselekedted,
átkozott légy minden barom
és minden mezei vad között.
Hasadon járj és port egyél
életed minden napjaiban.
Ellenségeskedést szerzek közötted
és a férfiállat között,
a te magod között
és az ő magva között :
az neked fejedre tapos,
te pedig annak sarkát mardosod.
Orcád verítékével egyed
a te kenyeredet,
míglen visszatérsz a földbe.
Abból vétettél.
Por vagy te
s ismét porrá leszesz.”
Végül pedig megteremté
a Lelkiismeretet.

„Mit cselekedtél ?” –
tekergi azóta a Kígyó...
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K H A JTM A N KO R N É L                    

Életfogytiglan
elhasaltam a rövid tájban
hosszú lábam kilógott
a gondolatok is békén hagytak
olyan volt mint főpróba a temetés előtt
betűket láttam
hidegen hagyott egyre nagyobbodó tekintetük
később szavakká álltak össze
felébresztettek
mérgemben bezártam őket egy fehér lapba

megváltás
a buszon melléd ültem,
emlékeztettél valakire
Mária Magdolnára
de nem a szentre
a bűnösre, akit
Jézus sem mentett meg
ott állt, és dobálta rád
a köveket
féltette a művét
nálam nem volt kő
csak toll, könyv és laptop
letéptem ruháid
agyonvertelek
melleidre vérrel írtam fel bűneimet

amikor a buszról leszálltam
mindenki tapsolt
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 Vörös Gergely (Pozsony, 1992) : a dunaszerdahelyi Magyar 

Tannyevű Magán Szakközépiskola végzős tanulója. Ho do‑
son él.

 Tóth Tímea (Révkomárom, 1987) : a komáromi Selye János 
Egyetem magyar–történelem szakos hallgatója. 
Gútán él.

 Takács Zsuzsi (Dunaszerdahely, 1990) : a pozsonyi Co me nius 
Egyetem gyógyszerész szakos hallgatója. Dunaszerdahe‑
lyen él.

 Dobry Judit (Révkomárom, 1984) : tanulmányait a pozsonyi 
Comenius Egyetemen és a besztercebányai Bél Mátyás 
Egyetemen végezte. Okleveles tolmács és fordító. Galántán él.

 Angyal Sándor (Dunaszerdahely, 1984) : a nyitrai Konstantin 
Filozófus Egyetemen végzett Hungarológia szakon. Duna‑
szerdahelyen él.

 Bódis Attila (Pozsony, 1988) : a komáromi Selye János Egye‑
tem magyar–hittan szakos hallgatója. Komáromban él.

 Czucz Enikő (Dunaszerdahely, 1990) : a pozsonyi Comenius 
Egyetem Bölcsészettudományi Karának magyar–filozófia 
szakos hallgatója. Hodoson él.

 Nagy Hajnal Csilla (Losonc, 1992) : a majdnem húsz éven 
keresztül többnyire lány volt és utálta a kukoricát. Tavaly 
leérettségizett, most meg Pesten tanul az ELTE BTK‑n, ha fáj 
a lába, leveszi a cipőjét, ha esik az eső, táncol.

 Koncz Csilla (Dunaszerdahely, 1986) : andragógus–mű‑
velődés szervező szakon végzett a Nyugat‑magyarországi 
Egyetemen Sopronban. Somorján él.

 Kaszmán Zoltán (Zselíz, 1986) : a komáromi Selye János Egye‑
tem Bölcsészettudományi Karán végzett. Jelenleg a zselízi 
általános iskola magyar–történelem szakos tanára, Zselízen él.

 Hajtman Kornél (Párkány, 1985) : a besztercebányai Bél 
Mátyás Egyetem Hungarisztika Tanszékének doktorandus 
hallgatója. Párkányban él.

FÍK FÍK FÍK


