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történt volna, akkor feleslegesen magyaráztam neked annyiszor, hogy legyen már egy kis eszed, ne 
alázzuk meg magunkat, még akkor sem, ha szerelmes lettél ebbe a műanyagba.

Hiába magyaráztam neked, hogy nincs itt keresnivalónk, menjünk tovább, te nem hallgattál rám, 
itt maradtunk, és tápláltad a kis plátói szerelmedet, amit érdekes módon én soha nem éreztem, pedig 
a jobbik feled vagyok. Emiatt gondolom azt főképp, hogy hazudtál, mert amiket mondasz, az mind ha-
zugság. Nagyon kérlek, ne merd lebegésnek hívni a pezsgő buborékjaidat, mert attól elsorvadnak. Ezektől 
a hazugságoktól én is kiüresedek, megszűnök a füledben hang lenni, mert ne gondold azt, hogy te nem 
fogsz megbetegedni. Már beteg vagy.

BÍRÓ JÓZSEF versei

ARNOLD SCHÖNBERG… –, HOGY

ettől most méltán
ugyanakkor

érezhetően felülír
:

csak amíg tartható
továbbá

amott újfent
:

mindenképpen
kivételes

:
üdvözlendő

HUGO BALL… –, HOGY

ismerőseivel váratlan éjszakára
hátrahagyván fogadalom

miáltal látható
:

egyfajta lustuló rozsdaminta
mézes szerenád helyett

vérző olajág
:

gazdaggá
szegények

:
amennyiben
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JOHN CAGE… –, HOGY

alkalmasint merthogy merészel
ámde sokkal izgalmasabb 

hajnali autópályán
:

köröskörül szikrázó hópihék
ünnepi vacsora előtt

eleve kitűnő
:

hibátlan
áramlás

:
összességében

WILLIAM S. BURROUGHS… –, HOGY

szerinte muszáj kihangosítva
mivel igencsak jelentős

sikert hozhat
:

komolyabb helyeken szintén
érdemes újra lejátszani

akár ellenpontként
:

merthogy
bizonyára

:
mindennap

JACKSON POLLOCK… –, HOGY

szerelemféltésből sem tenné
lévén félénkebb annál

mintsem hihető
:

kevéske türelemidő elteltével
talán elképzelhető lenne

valami okfejtés
:

azonban
ezúttal

:
alkalmatlan

PHILIPPE SOUPAULT… –, HOGY

nyomtalanul eltűnik valamiért
majd váratlanul előkerül

mintha ugyanazzal
:

csupáncsak hirtelenében lehet
őszinte szóra bírni

ha megkapja
:

ennek
ellenére

:
választható
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ANTONIN ARTAUD… –, HOGY

bal kezét finoman megsimítja
aztán ernyedt jobbját

ölébe ejti
:

görcsös igyekezete hiábavaló
láthatóan lehetetlen odáig

pöckölnie csikkeket
:

mégis
hihető

:
rákészül

YVES KLEIN… –, HOGY

jöhet még annyi alkalom
váratlan is

lehet mindenütt
:

másfajta hasznos fájdalom
ingyen kerül

hajnal naponta
:

zárványként
mozdulatlan

:
zenekarral

JAMES JOYCE… –, HOGY

legutóbbi végzetes csökkenése 
feltétlenül alkalmas lehet

minekutána dicséretes
:

természetszerűen nincs kapocs
úgyhogy más helyszínen

tényleg illendő
:

kastélyjárás 
után

:
viszonylag

PABLO PICASSO… –, HOGY

végzetes útvonalakat szintúgy
kijárási tilalom idején

néha
:

elegendő fanyar gyümölcslé
aztán inkább mezítláb

vagy
:

kiolthatatlan
szenvedéllyel

:
mégis
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FRANCIS PICABIA… –, HOGY

hírnökök nélkül kevesebb
könnyen lelhető mégis

figyelni kell
:

szellőztetve egészen más
mintha csak keservvel

újfent utána
:

kobaltkék
zakatolás

:
következtében

TSUGUHARU FOUJITA… –, HOGY

rendhagyó megnyilvánulásai
kétségtelenül

ellenszenvesnek mondhatóak
:

ugyanakkor önértékelésében
megerősítheti

kimaradhatatlan folyamatok
:

aprólékos
vizsgálata

:
szembesítéssel

DEBRECZENY GYÖRGY versei

A HAZA*

a haza a szúrós szemű pénztárosnő
térdig a vérben
ahogy súlyosan tornyosul föléd

mintha a betűk miatt történt volna minden
fülledt öltözőben molyette jelmezek
Szindbád énekel
sza-ka-do-zot-tan
a Csepel autógyár
III. üzemcsarnokában a géproncsok között

az előadás után a leengedett függöny meglibben
árnyék alig észrevehető árnyék
nem itt nincs párbeszéd üvegbúra ez vaslemezzel
se képernyő se mikrofon
nem történik semmi
némaság

a sínek mellett éjjel forgolódva virraszt
a szúrós szemű pénztárosnő
villódzik felszakad szétreped
a haza

* Montázs Payer Imre verseiből




