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DEBRECZENY GYÖRGY

itt volt az íróasztalod
– kollázs Tandori Dezső Az Oceánban c. kötetéből –

itt volt az íróasztalom 
a gyep illata jött hölderlini szobámba 
fel a Tabán tövén le a Naphegy alján 
akkor mi az ami marasztalt? 
a komorság? 
az őszi ég? 
tübingeni pályán a hajtók lovai? 
vagy úgy akarja épp szeszélyem 
hogy folyton az eget emlegessem? 
nem ad irgalmat valami? 
ékesebben szóltam a némasággal? 
valóban itt volt az íróasztalom? 
és rajta a piros műanyag pohár? 

•

a karácsonyfák roncsainál 
nézem az összehányt utcát borongok 
elég egy hirtelen mozdulatom 
esernyőm kifordul 
műanyag poharamból kiömlik a bor 
vajon mit hoz Kant napja csillaga? 
nem lennék magamnak hiány 
aki az ablakon kihány 

•

nem azt kell emésztened mi reménytelen 
lobognak sírodnál telefon- s lidércfények 
helyhez kötözne minden kósza kedved 
repítene gyerekkori rajzon a szél 
rabja voltál múlandó verébnek kutyának? 
hölderlini szobádba vendégeskedni 
valóban a gyep illata jött? 
itt volt az íróasztalod? 
és hova lett a piros műanyag pohár?

Debreczeny György 
(1958):  

Budapesten született, 
jelenleg is ott él. 
Könyvtárosként 

dolgozik. Három 
gyermek édesapja. Tagja 
a Szépírók Társaságának, 

valamint a Nagy Lajos 
Irodalmi és Művészeti 

Társaságnak. Legutóbbi 
kötete a 2019-ben 

megjelent ezen a szép 
napon: Thomas Bernhard 

breviárium címmel.

A szerző portréját 
Hegedűs Gyöngyi 

készítette.
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a virágcsokor megbicsaklik
kollázs verscímekből

a megnyerhető és az elveszíthető 
virágcsokor megbicsaklik 
mondom valakinek 
aztán megírom 
a rózsaszirom alig leplezhető 

nem mondhatom itt el 
nem megyek sehova 
valamit elindított bennem 
az emeleti ablak 
pedig a verset rég befejeztem 

lerajzolom nektek 
egy mondat módosulásait 
a tök belsejébe állítom a gyertyát 
aki az éjből kijön 
azt mondja kettősség van itt
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csillaghavazás
– kollázs Tandori Dezső műveiből –

egy szót úgy írsz le 
egy megnevezést 
te szakadékban folytatódó 
hogy csillag vezet havazás 
de jön mindenféle 
orvoshoz mész 
vagy a park főbejárata felé igyekszel 
mint a sziromeső 
mely folyamatosan lebegett 
az időpont körül 
belekáprázott a szemem 
de ehhez a tengernek semmi köze 
kissé kétesnek tartott verseim megtartom 
pedig csillag vezet havazás 
ami létrejön köztem s a jel a kép 
a jelkép között 
a patak egész medrét felszínre rántja 
hullámok ívét őrzöm a tengerig 
mindig ebben éltem amit írtam 
ugye maradhatok 
az lett volna igazán különös 
ha ellenkezni merészelek 
amiről nem lehet beszélni 
arról nem kell beszélni 
arról beszélni kell 
nekem ez a vers a jutalmam 
villantsunk vonzó képet 
tribünöket elborító nézőkoszorú 
zuhanni egy üvegtábla alagsorába 
nagyon-nagyon keveset érne 
az ég kéksége bár oszthatatlan 
mit is akartam? 
itt két eset van 
orvoshoz megyek 
vagy a park főbejárata felé igyekszem 
aztán viszem haza a friss túrót 
az ezüstpapíros csomagban 
s egy szót úgy írok le 
egy megnevezést 
hogy vezet csillaghavazás
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