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valamit eldadogni
kollázs Tandori Dezső műveiből

 „nyár” olvasta május 27-éről keddről
egy óriási repülőmenetrendben
a görcs ezúttal fejfájással indult
búcsúk jutottak az eszébe búcsúzások
nem tudta miért nevezhette így ezeket
mert szinte egyenértékűek a csenddel
pedig jó lett volna valamit eldadogni akármit

mindjárt odamegyek ahhoz a helyhez
ahol ez a nyári könyv fekszik a polcon
lassan úsztassuk ki a képből a gondolatot
s folytassuk e nyomon: tákol magából
a sárga virágos kalapra vagyis lapra
a keddi nyár képei önmagukban lebegnek
most csak a madaras és fás részeket tekintem

most május 27-én kedden a fejfájás
egy görccsel elrepült menetrend szerint
csendek jutottak az esszébe vagyis az eszébe
fejfájós görcstől búcsúzások
a festő özvegye nem véletlenül
vette le a polcról a könyvet a csendről
nehéz lett volna valamit eldadogni akármit
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tegyük idézőjelbe
kollázs Tandori Dezső Madárzsoké c. könyvéből

idézőjelbe a fontos szavakat
 „határ vagyunk hasonul hasunk a hátunkhoz”
elmondhatom egy senkinek
nem mondom hát mindenkinek
a kocsmában mikor még jártam ily helyekre
de az életet szétszórja itt az élet
csak föl kell húzni két vekkerünket
és látjuk: egy láthatatlan vonal
van húzva a létezésen által
a ceruzajegyzet is élettelenné válik
életlenné véletlenné
anyánk gyerekkori bölcsődalát idézi
a megismerhetőn túli tartomány
léptet fakó lován
a kocsmába mikor még járt ilyen helyekre
lovát a kocsma előtt kiköti
hason ül hasonul háta az ülepéhez
amiről gatni kell arról hall
nem kell annyit gatni ha forró a platni
vagy épp ellenkezőleg?
huszonnégy napon át
egy sörözőbe se mentem be
egy sörözőből se jöttem ki
je t’aime Paris
je t’aime párizsi
nem is annyira erről van szó
csak föl kell húzni két vekkerünket

még előnyösebb fényben kell látnunk
a létezésen áthúzott láthatatlan vonalzókat
az ellőtt szárnyú madár 
csak forog hátán-hasán a szőnyegen
rengeteg zöldet adunk majd neki
és anyánk gyerekkori bölcsődalát énekeljük
lemegyünk újságot vásárolni
megpaskolni a hal vízköpőfejét
hülye helyeken járunk – dehogy mondjuk ezt
kávé dohány és rum vár (romvár)
mérgező malaszttal
a megismerhetőn inneni
két vekkerünket csak föl kell húzni
és venni Gauloises-t a Cadet utca sarkán
(eredetileg Hongroises volt a neve)
a fejemben semmi se rendszereződik
aprószemű eső szitál az egészhez
a posztmodernen innen és túl
a boldogságnak már megint a vesztese leszel
tegyük idézőjelbe a fontos szavakat
tegyük idézőjelbe az idézőjelet
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Debreczeny György (1958, Budapest) könyvtárosként dolgozik. Tagja a Szépírók Társaságának, valamint 
a Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaságnak. Legutóbbi kötetei: a zengőkövön szirmok zápora, AJ 
Téka Kiadó, 2018; ezen a szép napon: Thomas Bernhard breviárium, AJ Téka Kiadó, 2019; Három menetben, 
kollázs nélkül, AJ Téka Kiadó, 2020.

csak tudnám   (montázs T.D.-nek)

rohan a dögszekér
ez az arcél nem él
szellemi munkás a szél
jobb ha versfeneket
a dolgoknak nem kerekítünk

szederfán innen és túl
a létkűr türelme
amit nehezen tűr az elme
vaduljunk akkor napi élet
freccsenj lebbencsleves
elvesz vagy hozzátesz a hosztesz

járok-kelek
a lektűr türelme ahol nem túr az elme
ahol a kis tolerancia siet beléje
mint a 0 anyja kebelére
de túl a fék-körökön
ott bőg a létkör-ökör

a szederfa oly simán oly szelíden
ballagott le a lebbencslevesbe
gyere mutasd a versfeneked
de ha nem 

de ha nem
de ha nem kopogtatok
ne eressz be
ne kapaszkodj az ereszbe

szerelmi munkás a szél
a szél a szerelem mellékfolyója
több kisebb ágat magába gyűjtve
több nagy seb
több kis seb

erősen kavicsos hordaléka
olykor átváltozik homokossá
csak tudnám hová siet
csak tudnám hová siet


