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DEBRECZENY GYÖRGY

Almafák

kollázs

sárga kukacok Európában
helyi kiskirályok
helyi uralmak unalma
itthon vagyunk
férges az alma

kamuba sült pogácsa
van a tarisznyában
tarisznyarák és csokis fánk
terem a mi almafánk alatt
amit kivágtunk tavaly

kivágott almafák Európában
ilyen neves
láncfűrészek között
leszek én heves
heves megyei

Eger várában lepetéznek
Európa tarisznyarákjai
Európa kivágott almafái
csokis fánkjai
és gyümölcslegyei

Mit mondjak?

leteszem a cigit
felveszem a cigit
válaszolok egy kérdésre
amit még fel se tettek

mit mondjak
ha majd megint
nem kérdeznek
mit mondjak

hova tettem le a cigit
mit mondjak
honnan vettem fel
a kokárdámat

büszke vagyok
arra hogy szégyenkezem
nem hagyom
hogy megtévesszenek

a le-fel rakosgatott cigaretták
és az intim fertőzések
okozza bár vírus
baktérium vagy gomba

én kérem nem nézek
hamutartóba
se tükörbe se magamba
néha a vak tyúk is talál

cigarettacsikket
és a vérszegény tyúk is
kaphat vérszemet
ebben a szép tavaszban

mit mondjak
minek ennyi rendőrzubbony
nem elég féken tartani
magunkat?
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Tusrajz

kollázs

ezen a tusrajzon hétfő van
karácsonyi égdarab az asztalon
lapostányérban lapít a semmi
világot alapít
és történik a világ 
törvényes ajándék a drótkerítés

rémálmaimban minden szombaton
az akácfa utcában
viselek sárga spárgablúzt
drappal díszített barna köpenyt
az ablakokon fóbia
akarom mondani fólia

vasárnap a falu bolondjával
ketten el csendesen
krémálmainkban a cukrászdába
milyen ifjú voltam holtan
a Vérmezőn
mondja a Dérynében

karácsonyi durrdefekt idején
flörtölnék az ártatlan
ártalmatlan pillanattal
lapít a törvény a kaszni alatt
történik tusrajzon derék kerékcsere
fölöttünk pedig lapostányérban 

égő égdarab

Szeretettel van tele

karácsony van
és nem sült ki a szemed
nem sült ki a kalácsod
se a kicsi se a nagy
pedig te vagy a phallosz
vagyis a fárosz
e kettőt mindig keverem
de hát mindez úgyis csak szimbolikus
és szeretettel van tele
hiszen most karácsonyi verset írunk
mivel karácsonykor leginkább

karácsony van
kiskarácsony nagykarácsony
ki lopta el a kalácsom?
ja olyan nem is volt nekem
mondd ó mondd
ki lopta el a szárazkenyerem
de akkor is te vagy a fárosz
a lüktető fallosz a puha idő
és szeretettel van tele
és nem sült el
és nem sült ki
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Polikróm és monokróm

bennem él e táj?
én élek e tájban?
mit keresek itt
polikróm gatyában?

hátralévő halálomat
kivel élhetem?
melyik halpiacon
halálozom el?

ki tömte tele
pikkelyekkel a sablont?
neked szánom kedves
a legszebb közhelyet

kincset érő sáskák
rágják szét a táskát
vajon maradandó
ami elmúlik?

országutak nevetnek
elém hullik a táj
téged kereslek kedves
monokróm az alsógatyám

NAGY ZOPÁN 

Reflexió, montázs

Rőczei György: Üres én talán rendje című könyve nyomán
(Ars Libri, Budapest, 2017)

Gyászkönyv.
Sor(s)vetés.
Dobókocka-versek.
Szétgurult pöttyök.
Csönd-sebek.

Szétrobbant sebek.
Elkenődött csöndek.
Szétfröccsent pöttyök.
Elvetett é(r)vek.
Gyászkönyv.

*

Óda helyetti óda…

Óda egy láthatatlan esernyőért.
Óda egy nem létező magzatburok(esőkabát)ért.
Óda egy vérpiros, egy agyvelőszínű, 
Ó, és egy elkenődött, versköpet-mintás (svájci) sapkáért.

Elveszett! – Elveszett! – Elveszett…

Óda a szerelmetes káromkodásokért című, 
fél-álmokban létező: szerelmetes káromkodásokért!
Darvasi L. A könnymutatványosok legendáját is 
megidézve (valahol)…




