
15

Debreczeny György

[semmi
(mellékdaloksíkosítónélkül)

Ionesco-motívumokfelhasználásával]

31.

vanamikorvanidőnk
ésvanamikornincsidőnk
aborotválkozásra
amitmindenkiszeret

vagyúgyhogyvanidőnk
ésvanúgyhogynincsen
aborotválkozásra
amitmindenkiutál

vanmikorvanidőnk
ésvanmikornincsen
borotválkozáskor
arcunkatmegvágni

amacskákmár
atemplombanvannak
dekivanaspájzban
dekivanaspájzban?

32.

szeretszhadakozni?
borotválkozásidején
szeretszvagdalkozni?
szeretedavagdalthúst?

Debreczeny György	
(1958,	Budapest)	könyv-
táros.	Legutóbbi	kötetei:	
területtel	őrzött	kutya	
(Syllabux,	2014),	Csavar-
juk	le	a	tetejét!	(Bistey	
András	Hollókövy	Vajk	
Csaba	igaz	története	c.	
prózájával	közös	kötet-
ben,	Nagy	Lajos	Kiadó,	
2015),	tértivevényes	csil-
lagok	(Syllabux,	2015).
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frissenvagykonzervben?
mertaháborúban
frissenborotváltan
illikháborúzni

hídazugyannincsen
devisszafoglaljuk
mertaháborúval
lefoglaljukmagunkat

háborúznimindenkiszeret
háborúznimindenkiutál
előttemkétútáll
elindulokmindkettőn

33.

istenneklegyenhála
felmászottamacska
afára
delejönnimárnemtudott

afalióralegyetüt
afalióraannyiszorút
ahányszortetszikneki
deegyáltalánnemtetszikneki

mostpedigajtótnyitok
ésbebocsátomabibliaárust
akarommondani
abiliárust

hirtelennemistudom
mitvásárolnékinkább
üdvösséget
vagyéjjeliedényt
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34.

mármegintrohamomvolt
féléjszakaütlegeltemafaliórát
aztánimádkoztam
bárméghabzottaszám

kicsit
decsitt
mostújéletújszorongás
ésújrohamkövetkezik

újvásárláspedigmárvanpár
bűnbocsátócédulám
istennekamarketingnek
ésanyomdaiparnaklegyenhála

mostpedigelfoglalomméltósággal
méltóhelyemazéjjeliedényen
megbocsátokabűnbocsátócédulának
éskitörlömvele

35.

márnemreszketalelkem
ivarérettkisstrucc
madárkaseszállottrá
ígyaztán

márneisveddzokon
denemjutottáleszembe
kicsinykisleányka
teanagyvilágnak

kicsinykiselfeledettje
üresvoltaduna
ésnemisszaladgált
énsemfutottamutánad
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mikoregyüttvoltunk
reszketettakezem
rohamutánvoltam
azistenáldjonmegengem

36.

kimásthanemengem
kicsinykisleányka
merténmegérdemlem
megérdemlemaztén

senkinemtudhatja
hányéjszakát
üldögéltemén
könyvekkelaszememben

aztcsakéntudhatom
viszontamosolyom
azmilyengyönyörű
nemisjutszeszembe

ahátamoncipeltemhaza
eztacsodástükröt
amibenmostéppen
nézegetemmagam

37.

válasszunkmagunknak
billogotkedvesem
riogassukegymást
hanincsenellenség

újhazátépítünk
épül-szépülabastille
máriavaléria
válasszunkmagunknaktelepet
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mikorazországúton
átmentazországcsirke
márlehetetttudni
hogyleszelégfarhát

leszeléggrillcsirke
akigondolkozik
ígyaztánmárnekünknem
nemkellfáradoznunk

38.

ütlegeltemafaliórát
kicsinykisleányka
hátamoncipeltemhaza
azéjjeliedényt

kicsithabzottaszám
borotválkozáskor
nemisemlékszemmár
azemlékezésre

évmilliókteltekel
kalapemeléssel
atoalettrőljövet
sokerrefeléalátnivaló

sötétségetkalapoztam
ésfényt
kalapommellétűztem
acsendet

39.

mindenkitőlszíves
elnézéstkérek
amiértnemkérek
elnézéstsenkitől
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szállazének
zengazének
lehasadnakrólunk
azének

éppmosttalálkozik
aboncasztalon
azállamésazegyház
azesernyővarrógéppel

éppmosttalálkozik
aboncnokasztalán
azállam
ésafegyház

40.

szíveselnézéstkérek
amiértszívtelenvagyok
sepitvaromsekamrám
nincsnekemsövényem

sefélholdam
vagyvitorlám
dehátaszívfiatalmarad
örökké

éssosemváliktatárrá
törökké
aszívsosemváliktartárrá
pörköltté

vagyzsemlegombóccá
mertaszívnemolyan
szívemfölétűzöm
eztafeketekokárdát
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41.

aszájukatkinyitották
aztánmegbecsukták
egyideigaszájukon
keresztülvetteklevegőt

hangokjöttekkiaszájból
hangszálakrezegtek
engemnemérdekel
mitmondanakmások

nekemmegnincssemmi
érdemivagyérdemtelen
mondanivalóm
másokszámára

aszámatbecsukom
szememetkinyitom
egyideigaszememen
veszeklevegőt

42.

anagyanyám
rózsáiéppolysárgák
mintakínai
nagyapám

akínai
nagyapámrózsái
éppolysárgák
mintanagyanyám

akínairózsák
nagyanyja
éppolysárga
mintanagyapám
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nagyanyámsárgái
éppolyrózsák
mint
akínainagyapám

43.

sosempörkölődikmeg
atűzoltóparancsnok
nemkészülbelőle
pörköltvagypaprikás

ígyaztánnemis
körítikkrumplival
éscsakalegritkábbesetben
esznekhozzáuborkát

éljenésvirágozzék
akrumplimegazuborka
tévedésbőlkrumplivirágraszáll
aparadicsommadár

buddhafelmutat
egykrumplivirágot
éselmosolyodik
akolorádóbogár

44.

gyakranvirágokélénkítik
avirágábrázolásokat
avirágoksokszorvirágokra
hasonlítanakleginkább

ittmostnincsvirág
ésnincsengyümölcssem
denincsenállatsem
mivelnincsrászükség
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nemszavakáltal
végziszükségétazállat
nemjelentibe
hogymegykezetmosni

nemérzemszükségét
hogyszavakáltal
végezzemszükségem
jónekemacsendis

45.

bizonyos
kalapigazságokkal
csakakkor
szembesülazember

haszemlesütve
megemelikalapját
akalapsadíszlet
szürkeéskomor

akutyamegugatja
ajuhtúróspalacsintát
deajuhnemugatvissza
jobbhaazember

nemugatvissza
akutyaugatás
nemesikmessze
ateremburakutyafájától

46.

éppenimádkozom
mivelvanráidőm
frissenborotváltan
mostpedigajtótnyitok
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bárméghabzikaszám
demárnemreszketalelkem
nincsszeptembervége
kicsinykisleányka

elnézéstkérek
sokerrefeléalátnivaló
engemnemérdekel
akolorádóbogár

ittmostnincsenvirág
kicsinykisleányka
sokatjelentesznekem
sokatjelenteszrólam

47.

szegénykicsitörpe
óriásvoltvalaha
összetöpörödött
denemvolthupikék

helyéreigyekszik
mertottazőhelye
aszanatórium
csodaszépkertjében

mitérnekihatvármegye
százstadionjöjjönide
megszázzsákszotyola
neköpjapadlóra

tébolydakertjében
ottállottegytörpe
arramentegykutya
megszagoltaéslevizelte
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48.

ihajcsuhaj
hazamentavendéghaj
megazárvalányhaj
ezittazárvaház?

tegyükfel
hogyfeltesszükaparókát
csillagrendszerekre
megazárvaságra

ezaparóka
semmiresevisziasszonyom
afeledésfeketefoltjára
hasonlít

amelyeltakarjaaképet
emlékezésnemlétezés
mitkívánsztőlem?
márelfelejtetted?

49.

szenvedéllyel
szenvedsznappal
szenvedszéjjel
szenvednimindigérdemes

délbenvilágosvan
fejeksétálnakel
azablakokelőtt
éjjelsötétazéj

valamittennemkell
gondoltammagamban
selkezdtemszenvedni
aztánmegfolytattam
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elemlámpátvettem
azolcsóvásárban
hogylássamafényt
azalagútvégén

50.

atérdfigyelőkamerák
maalágyékotfigyelik
mertfontosalágyság
nomegakeménység

akutyahelyett
agazdájaugat
atevékpárzanak
aparavánhalad

hagatyátveszelfel
legyenbennegumi
vagylegalábbmadzag
merthasznoslehetmég

hogyhahónapokig
sivatagbanpárzol
hamarlesoványodsz
deapúpodmegmarad

51.

azüvegvisszaváltóba
léptetfakólován
visszaváltja
awalesitartományt

úgyszégyellemmagam
néhakiszaladaszámon
aszámom
mindenkiatáncotjárja
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mindenkiavégétjárja
alegjobbdolog
amiazembertérheti
azazáramütés

azemberekazágyukmellett
tartjákazéjjeliszekrényüket
azagyukatpedig
azéjjeliedényben

52.

vanhogyfázom
vanhogymelegemvan
vanhogyhányingerem
devégülmindig

felülkerekedikbennem
alelkifinomság
ésolyankorhányok
szalonnáskrumplit

imádom
aszalonnáskrumplit
tepsibensütömmeg
közepeslángon

olvasztompirítom
zöldségéskolbász-
karikákatisteszekbele
úgykönnyebbkihányni

53.

leszmajdelégfarhát
megfalióra
hasadnakazének
deaszívfiatalmarad
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hangokjönnekkiaszájból
nagyanyámrózsáit
körítikkrumplival
éscsenddel

akutyamegugatja
akicsinykisleánykát
felvesszükaparókát
tébolydakertjében

valamittennikell
párzanakatevék
aszalonnáskrumpli
léptetfakólován

54.

favoltam
deanehézhelyzetből
sikerült
kivágnimagamat

falióravoltam
azidőtütöttem
vertemütlegeltem
bántalmaztamén

karóravoltam
ésakarhatalmat
nemhúztamkaróba
ádehogy

nemtetteménilyet
inkábbfelkaroltam
asétálóutcán
aközrendbebelekaroltam
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55.

neménvoltam
nemén
neménloptambiciklit
énnemcsináltamsemmit

hanemjuteszembesemmi
akkoraztíromhogysemmi
semőksemmi
nemcsinálunksemmit

semmisemmisemmi
semmisemmisemmi
semmisemmisemmi
semmisemmisemmi

semmisemmisemmi
semmisemmisemmi
semmisemmisemmi
semmisemmisemmi


