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Irodalom 
– összeállította: Varga Lilla – 

 

DEBRECZENY GYÖRGY 
 

nem nyúlhat hozzá senki 
 

Kalász István Oly korban éltem… című 
ikernovellái ürügyén 

 
 
nem nyúlhat a rohadt almához senki 
csak a halott 
mondta a rendőr 
a halottak az életből jönnek drága 
és drága minden 
drága az alma és drága a temetés 
a sógornője hallott valamit 
hogy sokba kerül a halott 
 
ádám feldobta az almát 
isten az örök biztonsági őröknek intett 
egy vastag bottal leverték a fáról az almát 
és a székhez kötözték a rendőrt 
egy alma miatt nem jön ki 
helyszínelni a kígyó 
amikor épp a sziszegést gyakorolja  
 
nehéz a csarnokban a kígyó 
anyját szidni és elvenni az almát 
az alagsorba elvinni az álmát 
az áldozat megérti hogy isten 
hajléktalan 
nem is koldul almát a templom előtt 
csak a halott 
 
köd borította az almát 
mondta is neki az anyja 
fiam ne indulj útnak ilyen időben 
aztán az alma homloka vérzett 
csak nem tűnt fel mivel piros alma volt 
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de nem volt mogyoró 
a színe akár a kanyaró 
 
morbilli és kiborult a bili 
benne egy rohadt alma volt 
nem nyúlhat istenhez senki mondta a rendőr 
pedig a homloka vérzett 
majd a helyszínelők lefényképezik 
egy alma miatt nem jön ki a mentő 
csak azért mert dobálja magát 
 
 
 
mitrász temploma 
 

kollázs Eörsi István Ruhapróba című 
válogatott műfordítás-kötetének 
felhasználásával 

 
 
az évek hollók és mindenki mindent kipróbál 
a rezesbanda fenn száll az égen 
a katona mitrász temploma mellett őgyeleg 
múzsám verj riadót 
 
sokmillió apát ver az eső 
a menyasszonyok üresen tártan meghitten állnak 
a földszinten a vakolat a bikára potyog 
múzsám verd le a vakolatot 
 
ünneppé fessétek e mai dátumot 
perzsa oroszlán lehajtott fejjel tündökölj 
oktass arra mi rajtunk megesett 
múzsám segítsd a megesetteket 
 
ó atyám egy répa növekszik kertem alján 
megfőzni már sose tudnám 
de te múzsám szépséged el nem vesztheted 
inkább mitrász templománál őgyelegj 
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a katona menyasszonya a holló 
perzsa oroszlán a nap futára 
viszi viszi az atyához a répát 
múzsám köss szövetséget a nappal 
 
de ne gyötörd a bikát 
 
 
 
mikor keveredik a szantállal 
 
 
szeretem mikor a szantállal 
keveredik a szandál illata 
a zoknimat kérlek ne vedd zokon 
legközelebb majd kimosom 
 
ha szobrász volnék 
zokniszobrász 
most én is itt szobroznék veled 
hubertusszal itatnám a szenteket 
 
szép csendben 
férjhez megyek szélcsendben 
de hogy ébren vagy 
arról ne is álmodj 
 
a túrós rétest felváltja a mákos 
 
 
 
szia muci 
 
 
szia muci mit ettél? 
na és mi volt éjszaka? 
volt valami? 
átugrottad a szakadékot? 
na és a hirdetést? 
szóval zökkenőmentesek 
voltak a zökkenők? 
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rendelt a kishúgom muci  
egy hálóinget csak kicsit duci 
de nem tudom megjött-e neki 
mert átugrottam azt a hirdetést 
a szakadéknak csináltam hírverést 
mert mondtam én 
nem jó hálóing nélkül az út szélén 
 
mucikám nem vittél magaddal pénzt? 
se táskát? 
akkor edd meg a sáskát 
annyit érsz amennyi táskát 
vagyis sáskát szereztél 
de ha kövér ember táskáját cipeled 
szidalmazhatod majd az uzsorást 
 
vagy lehetsz vak zongorista a hazában 
aki hálóingben a kottát tapogatja 

 
 


