
(megyek hírt vinni)
 
csontjaim a fagy dermeszti már
madarak szólnak és elhallgatnak
söröskupámba köpnek a példabeszédek
aztán megint röfögés hányás köhögés
fekete kapuban fekete rózsafüzért perget
megy beteg országán át betegesen
a halottasházba a mészárosfiú

   *

mosdatlanul alszom át versemet
zsebemben egy The Sunday Times fityeg
elhagyatott versek elhagyatott vécéfalakon
nem hallottátok sírbeszédemet
ebben a városban ki ne halna meg
ha kérdezel a disznóól sötétjéből válaszol
az átvérzett kényszerzubbony

   *

elég meghalni s tovaszállni
az ezeréves oszlopok között
evezőidet csontjaidhoz húzni erősen
disznókkal barmokkal ostobákkal
tönkrement halászokkal ittam életemben
most anyám sírjához megyek
hírt vinni hosszú oldalszalonnákról

D E B R E C Z E N Y  G Y Ö R G Y

madarak 
szólnak 

szakadatlan kollázsok 
Thomas Bernhard 
verseiből

(versek elhagyatott  
falakon)
 
a kétségbeesett söröskorsó
felett fúj a szél
a hímtagok ez esős márciusban
egy repedt sarkú kurvát szánva szánnak
a fizetésnapon szent magiszter
milyen malter hullik szemembe
 
ó malter dolorosa
nincsenek erdők érdem farkangyalok
a kétségbeesés söröskorsókba
esett március felett
fúj a szél a felettes én
alantasával helyet cserél
 
ó szent strófa sodrófa
versek elhagyatott falakon
a madarak szétrebbennek
szétrobbannak
a véget sosem érő háborút
leszarják a békegalambok
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(boldog vagyok)
 
az éj halott vécélehúzói fölött
a Hold visszalép a feledésbe
elhagyatottság szakadatlan
esője szakad
 
ó illemhelyek dicsősége
ó legendák tél túlnépesedés
székhelyeiken székelnek
az elöljárók
 
az illetlenség zivatarában
nálad vagyok s boldog vagyok
sokakért szólottam
hátsómmal az illemhelyeken

(fekete kabátban)
 
ki korbácsolta meg a hajójegyem
amely óceáni hajóútra szólt
hullámzik vonaglik a búza
fehér kabátban
zsoltárokat énekelnek a hentesek
a kereszteződések zöld és vörös
fényeinél
a kufárokról halkan olvad
a szalonna
a szombati kurváknak ajándékozom
e tájat
fekete kabátban
számolgatom pénzem a lépcsőn
ma jó üzletet kötöttem
a halállal

(ezeréves oszlopok  
között)
 
zsebemben elhagyatott
madarak szólnak szakadatlan
repedt sarkú kurvák felett
elfúj a keleti szél
a napszámosok sötét helyeken
felvágottat esznek
ezeréves disznóólak oszlopai között
boldog vagyok boldogok vagyunk
nálad vagyok ó kétségbeesés
a hímtagok a fizetésnapokon
rózsákkal randevúznak
rózsatüskékkel
a példabeszédek a vécéfalakon
megszólalnak és elhallgatnak

(nem sokan)
 
nem sokan halnak meg
nem halnak meg sokan
á dehogy
valaki gyakran dugja ki
ágyából
levágott lábait
felvág velük
 
nem halnak meg sokan
sokan nem halnak meg
á dehogy
gyakran a fantomfájdalom
dalol
őrült szemünket a templom
tér mögött lezárják

(a városból jövök)
 
savak keresnek szavakat
sötét helyeken raktad le
hallgatásod petéit
a rózsa tüskéivel szól
a napszámosokhoz
az Etna lábánál tyúk
kapirgál kakas riad
a városból jövök
és nem hoztam nektek
magocskát vizecskét
rabruha szorítja a lelket
nem sokan halnak meg
kék klottgatyában
lila lovak munkaruhában
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