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DEBRECZENY GYÖRGY 
 

a döglött hal 
 

kollázs Tokai András A Jófiú : Előhang egy regényhez című írásából* 
 
 
meg fog érkezni a döglött hal 
nem lesz túl kövér se nagyon sánta 
keresi majd a háborút és a békét 
és meg is találja 
vallomást fog tenni 
vagyis hazudik majd a londinernek 
felébreszti a szobapincért 
nyolc óra felé 
 
oldalra fésüli ősz haját 
édesanyját kisszékre ülteti 
a perc s az óra eltelik 
ivadékgondozásról mesél neki 
 
a döglött hal megbetegedett 
egy magyartanár helyett 
macskahúgy és benzinillatot érez 
mire a liftből kiszáll 
elkenődik ajkán a rúzs 
és ő maga is elkenődik 
döglött halkrém lesz belőle 
nyolc óra felé 
 
pedig ment volna ő fürödni 
a kisújszállási csatornába 
de már hiába 
meg fogja enni egy fontos illető 
 
 

* http://www.gyorimuhely.hu/index.asp?inc=aktualisview&id=55 
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csillagokat lát 
 
 
a döglött hal csillagokat lát 
a csillagos ágytakarón 
talán ezért is csillog egy kicsit? 
vagy mert a döglött halat 
diszkréten csapja fejbe az élő hentes? 
 
mert amit nem látunk 
az nem is történik meg 
mondom a döglött halnak 
aki ott ül a csillagos ágytakarón 
ahol a kutya szokott feküdni 
de a kutya most nem ér rá 
merész és bátor hangon 
a haza érdekében ugat 
 
egy döglött csillag halakat lát 
döglött halakat 
hát persze hogy döglötteket 
de legalább a lábuk nem büdös 
és nem kínozza őket hasmenés 
se székrekedés 
 
ami nem történik meg 
azt nem is látjuk 
mondom a halnak 
a repülőhalak meghalnak 
a csillagos ágytakarók kirepülnek 
 
 
 
a döglött hal az igazi 
 
 
szerettem volna a döglött halnak 
felolvasni a tengert 
a fürdőkádat 
és a gyerekkori karácsonyokat 
de a döglött hal szeretné 
még a látszatát is elkerülni 
a látszatoknak 
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a döglött hal az igazi 
emberi kapcsolatok létesítésére 
nagyszerű alapot teremt 
megvilágítja igazi útját 
a szeretet 
és megvilágítja a döglött hal 
igaz szeretetét az igazi utcalámpa 
pedig egyre több a disznó 
és a marha 
 
mert a döglött halnak igenis 
gyakran eszébe jut a szeretet 
a döglött hal két 
halliszten hízlalt kacsát 
ad át egy kövér disznónak 
de elejti őket a marha 
 
a döglött halat 
ne akard megvesztegetni 
nem fogad el cukorkát 
vagy hálapénzt halpénzt 
hálátlan idegenektől 
 
az egyéni bánásmód elvét 
szeretném alkalmazni 
a döglött hal érdekében 
méltó jelképe ő sikereinknek 
 
az üresség felől 
közelítem meg a döglött halat 
akinek bölcsessége 
a helyes módszeren alapszik 
a mindent befogó 
és átfogó szeretetben 
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