
Debreczeny György 

aznap nem vett fel kardigánt

Cardigan hetedik grófja
aznap nem vett fel kardigánt
komoly volt minden ridikül
és a komolyság nevetséges

éreztem a bodzavirág illatát
azt hittem macska hugyozott oda
törpebokrok lábához térdepeltem
a kanyaron túl várt a kanyaró

a levendula friss illatával
töltötte be a vízöblítéses vécét a széklet
áldassék Sir John Harington neve 
kinek illemhelyét felkereste a királynő

az s kanyar után
nem áramlott vissza a büdösség
de hiszen így szép a kardigán
akarom mondani karnevál

így a szép hogyha nem büdös
és mesélek majd mint a vízfolyás
mely elhagyott üres fürdőszobában áll
ahol hazájukért vizeletüket adják a hősök

szép leányka ne menj a kádba
valaki teleokádta
a mi lábunkon áll
és azt hiszi hogy a sajátja
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Egy késő őszi vasárnap este
                                  Variációk Beckett után szabadon

Az öreg Winterné, akire biztosan
emlékszik az olvasó, egy késő őszi
vasárnap este a vacsoraasztalnál
üldögélve a lányával, istentisztelet
után, evett egy keveset, majd
letette a kést meg a villát,
és lehajtotta fejét.

Az öreg olvasó, akire biztosan
emlékszik Winterné, egy késő őszi
vasárnap este az istentiszteleten
üldögélve evett egy keveset 
a lányából, majd
lehajtotta a vacsoraasztalt,
letette a kést meg a villát.

Az öreg késő őszi vasárnap,
akire biztosan emlékszik Winterné, 
az este az istentisztelet 
lányával üldögélve
a vacsoraasztalnál egy kicsit
megette a kést meg a villát,
és lehajtotta az olvasó fejét.

Az öreg késő őszi olvasó,
akire biztosan emlékszik Winterné,
vasárnap este késelt egy keveset
az istentisztelet után, majd
lányával üldögélve evett egy fejet,
letette a villát, és lehajtotta
a vacsoraasztalt.

Az öreg késő őszi lány, akire
biztosan emlékszik a vacsoraasztal,
az istentiszteleten üldögélve
Winternéből evett egy keveset,
majd este letette az olvasót,
a kés meg a villa 
vasárnap lehajtotta fejét.
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a kivilágítatlan szentjánosbogár
                                                Nemes Nagy Ágnes nyomán

laknak itt most villamoskocsik a hegyoldalon??
körös-körül terméskő szentjánosbogarak
a völgy torkát csiklandozza a vasrács végállomás
ó az a korán kivilágított hegyfal
ahol elzúg a viktoriánus angyal
az itt lakó kőoszlopok és a fatörzs
nincsenek sárgára festve
terméskő tér lakatlan katlan
favázas öntöttvas este
laknak itt most hegyoldalak
a kivilágított villamoskocsikban?

szabványkrém kábeldob és vadsóska kapható
a gyufa gyújtópontjában van a végzet
kezdeti végállomása
de hol a folytatása
de hol a folytatása?

nyilvánvaló feledékenység az emlékezet
emléknyomok végállomása az angyal
ahogy elzúg a viktoriánus villamoskocsi
ég felé meredő kábelvégeknek csapódik
a kivilágítatlan szentjánosbogár

óarany rojtos karosszékben

én nem tudom mi van velem
a saját szavamba vágok
metszőollóval
mert szépen kell beszélni
cseszegetni akarom mondani 
nyesegetni a vadhajtásokat

korlátaimat átérezve jöttem rá
hogy van lépcsőház
van korlát karfa és karosszék
óarany rojtos karosszékben
üldögéltem a lépcsőházban
igyekeztem magamat felkarolni
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ó óarany antikarany te antiksárga
tompa fényű arany felület
engem csúnyán felültettek
mikor a lépcsőházba kiültettek
véletlenül a rojtokat mind lenyestem
óarany metszőollóval

én nem is tudom mi van velem
eves vagyok a disputában
vagy inkább heves
üldögélve a hit óarany zászlói alatt
igencsak nagyra tartom magamat
metszőollómat az ég felé emelem

Veszeli Lajos:  Szülőföldem ékkövei


