
léghajó

Balázs K. Attila (1973, Barót) író, költő
Bálint Tamás (1985, Székelyudvarhely) költő, közgazdász
Czegő Zoltán (1938, Bukarest) költő, író, újságíró
Dimény H. Árpád (1977, Kézdivásárhely) újságíró, költő
Dsida Jenő (1907, Szarmátnémeti – 1938, Kolozsvár) költő
Eszteró István (1941, Végvár) költő
Gergely Imre (1976, Sepsiszentgyörgy) újságíró
György Attila (1971, Csíkszereda) író, újságíró, szerkesztő
Karkó Ádám (1997, Esztergom) költő, író
Király Farkas (1971, Kolozsvár) költő, író, műfordító, szerkesztő, 
újságíró
Kovács Újszászy Péter (1996, Kolozsvár) író, műfordító
Kozma Attila (1977, Kovászna) színész, humorista
Kudelász Nóbel (1975, Gyulafehérvár) költő, író, televíziós szerkesztő
Lévai Aliz Mária (2002, Bótrágy) költő
Lőrincz József (1947, Székelydálya) költő, irodalomtörténész, tanár
Miklóssi Szabó István (1977, Sepsiszentgyörgy) író
Péter Beáta (1982, Csíkszereda) író, teatrológus, újságíró
Sántha Attila (1968, Kézdivásárhely) költő, író, irodalomtörténész
Szabó Fanni (1999, Dombóvár) költő
Szilágyi-Nagy Ildikó (1978, Veszprém) író, szerkesztő
Varga Melinda (1984, Gyergyószentmiklós) költő, szerkesztő
Zorkóczy Zenóbia (1971, Székelyudvarhely) színésznő, előadóművész

Lapszámunkat Turcza László (1953, Székelyudvarhely) festőmű-
vész alkotásaival illusztráltuk.

LAPSZÁMUNK SZERZŐI

nyelvem hegyéről levágták a szavakat 
belső visszhang vagyok 
te már félszavakból sem értettél meg 
állandóan az agy barázdái közé szorulok 
rések alá gyűrődve húsvágó bárddal
vágom ki magam

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET 2021. január

LÉVAI ALIZ MÁRIA 2002-
ben született Bótrágyon 
(Kárpátalja). 2017-ben nyert 
felvételt a beregszászi II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola Szakgimná-
zium Óvodapedagógia sza-
kára, ahol sikeresen leérett-
ségizett, majd diplomázott. 
Jelenleg a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola 
magyar szakának hallgatója.
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Lévai Aliz Mária

Szerepben

Spirituális zaj

Csend-tumor

Túszhit

Gogol köpönyegében

konstans fájás

Széntest
Naponta már csak egyszer fulladok meg.
Az árnyékom a foszgénszagú szoba sarkába szorít, 
légcsövem égett csillagok keserű szagát továbbítja: 
fekete-piros sóhajokat cipelek. Izzó ujjlenyomataim 
ködös mintákat festenek. Széntestem porladásnak indul, 
ahogy kapaszkodom a remény vékony hajszálába. Elhamvadok.

És láncra kötve 
elhitetem magammal,
ez most Szabadság.

Magas hőségben 
fázom – nincs mit levennem 
most már magamról.

Egyre több lárva telepedett 
mellkasomban elhelyezkedő nyelőcsövemre.
Ritkuló hajhagymáimtól – mint bűzlő
szeméttől – könnyen szabadultak meg.
Az esszenciák nyersnek és rágósnak bizonyultak,
nem tudtam jóllakni.
Hagytam, hogy a csőszerű szerven növekvő lármák 
kipréseljenek belőlem minden frázist.
Kézen fogtam a csendet.

Átjár a tél, hetek óta dermesztő
verejtékben forgolódom meleg szobámban.
Tudom, jelen van, ágyam szélén ül. 
Lenyeli a fi ókban hagyott klonazepám töredéket, 
fagyos lehelettel mondja, nem fogok már dideregni.
Belevájkál reggelimbe, hajszálaimat szétszórja, 
lakásom ajtaját bereteszeli, vákuumba szorít.
Szitkozódva zsolozsmákat duruzsolok, 
vizet iszom és bort hányok –
így érezhette magát a keresztre feszített jézus. 
Egysíkú lettem, mint egy tévéreklám,
üvöltök, meg ne halljon senki.

Itt porlik a zaj
köd borít mindent kétségekkel
hófehér reszkető kezeim közül kicsúszik az eleven valóság
a körülöttem keringő érzések belémszakadnak
minden égi világi jelenség átjut a burok szűrőjén
el nem hagyja semmi
üvöltések visszhangoznak
villámok csapnak be és idegen az összes hang
csak árnyékokban létezem
nagyságom mindig mástól függ
nedves ujjbegyeimmel érintem a kérges szelet
belém olvad majd szétfolyik
peremek tágulnak ki 
most meztelenül átférek
bőrömbe kapaszkodnak az ottmaradottak
lassú vagyok és tompa
újra meg újra bevillannak a képek
megmosolyogtat hogy ilyen kis helyet foglalok
mindenható lettem
szerep csak
a végén úgyis hazamegyek




