SIMÁI

MIHÁLY

Költözések
1

Mágocsi utca
Damjanich utca
Szent László utca
Kastélykert
Krinolin
úgy költözünk mintha
nevetnénk
az egészen
úgy költözünk
Gyularemetére
s Medgyesre
vissza
a mozi mellé
mintha ez lenne
a történelem
s azon a háborús filmen amit az udvarról
valaki más hálna meg
úgy költözöl a kórházba
anyám
ingednél vékonyabban
úgy
csontsugárzású arccal úgy
mintha még lenne
visszaköltözés
meglakott házak
udvarok után
ezek a megrakott
kocsik
menni
mögöttük
vagy
ülni fönn
fogni a vakuló tükröt
nézni az ostort
a lovak farát
Buri bácsitól
elkunyerálni a gyeplőt
gyí
ez a legjobb az egészben
hazahajtunk a máshovába
s onnan tovább
ma este az apám is
erre iszik

is látni

holnap és holnapután is
erre iszik
ihatnám én is bánatom van
ez a család
örökké költözik
2
mennek a szekérre a tárgyak
asztalok székek
szakajtók
stelázsi lóca szalmazsák dikó
mennek a szekérre a tárgyak
hihetetlen
ruháim
képtelenség
cipőim
vándorok testem nélkül
út
út

kezdődik
folytatódik

vonul a szekér
költözünk
ezer rengő borospohár
pálinkásbutykos
demizson
az ég feldöntött
serlege
összes apai örökségem
hányódik törik a szekéren
apám hadar csikorog
a biliárddákót
átszúrja tíz
adóslevélen
döngnek földes szobába a hitelezők
döngnek macskaköveken a szekér után
le a kalappal hé nem látjátok
tizedszer hal belé a szégyenbe szegény
anyám
3
micsoda út micsoda vén szekér
rázkódhatunk
zsibbadhatunk
és mindig kinyílik egy fiók
mélyéből a hiány
szétfintorog
mindig kinyílik egy
szekrényajtó
öbléből a hiány
szétfintorog
költözni mindig kinyílik egy ajtó
üres szobából a hiány rádfintorog
meglakni élni
fölhevült
jelenléteddel
telezsúfolod
petróleum
világít a
majdleszvalahogy
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4
rekkend
július
aszály
bevarrhatatlan-sebű
anyai táj
szekérnyi kék szekérnyi zöld
kukoricafatty
fejszefok
megürült
lisztemlékporú-zsák
szekérnyi múlt jövő
mintha utcai harcban költözöl
velem e rozzant
szekéren
Magyarország
te nagy stratéga
különbül az újat
még nem álcázták
irgálmatlanulnak
viszik a búzát
viszik a gazdáját
ó te Legnagyobb
Elkezdő
te Legnagyobb
Abbahagyó
az ordas ház előtt kikötve
rácsokig ágaskodik az a ló
recseg a szekér dől a szekér
borulunk
útfélre
ganéba porba elszürkült
lapulevélre
hátunkon deszkaroncs
kacat
s a felfordult
szekér
kereke fordul
egyet-kettőt
aztán a mély égben elakad
jel- és jajszókkal
ordításra
kitömve szánk a keserű
üvölteni rázni magunkat
a fölfordult világ alatt
lángsörény úszik
bosszútáltos
és a halottak jaj a halottak
arcukon
rom-rózsa
szájukon
alvadtvér-szalag
5
a Harc utcából
Magyarország
Béke utcádba
költözöm
visszaáll úttá épületté
a fölszaggatott
kőözön
megy a szekér s a második a

harmadik;

•nyomukban nyikorog a többi
•száz meg száz micsoda szekértábor vonul itt
zúdul a nyitott kapun át a nyíló kapuig
micsoda lovak
-muraközi lomhák s Uraitól ideügetett
konyik
micsoda rongyokkal
romokkal
új bútorokkal újdonat-lomokkal
parádésak ezek a kocsik
recsegő kerekek dágványon kátyún megingó hidakon át
kidöglő lovakkal elroppant kerekekkel zuhanók jajával is
>az új hazáig
az
ÜJHÁZAKIG
HAZÁIG AZ IGAZI OTTHONIG

tovább

vonul a szekértábor
jajgat a
•vidul a
ki tudja
hányszázadik
viszi gyógyuló utakon
Magyarországot
•viszi az időt
föl a huszadik századig
6
s most már jöhetnének a pántlikák is
•a meg szaggatottak meg a szép
patyolatok hisz eleget itattuk
velük a könnyet a vért
mint a májusfa szalagok mint
•szárnyszabadságú
kötelékek
-szálljanak föl a remény
pántlikái
kupolájába az égnek
.költözködöm
üres kezemben
ujjaim
hegyén a mindenség
virágzik
költözöm kékbe
otthonomba
•pipacsok
virradatába
habzó üvegbe tornyos
betonba
•méltóságomba
költözöm
utam ne lett légyen hiába
volt-vályogomból
mintha sírna
•csírázik elvétett
búzamag
méltóságomba
költözöm
mértéket magamról
veszek
tégla hadd koptassa ujjamat
•csak teljenek csak teljenek
jobb otthonná a falak
tornyulok mint az emelet
formálok délből ablakot
fönn vagyok köztetek
vagyok
hazalátok
Magyarországra
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s minek ide akármi rács
tüdőmben átlényegül az ég
mit akarok csak élni élni
szférákat lépve benn is már
a teljes
fölszabadulást

megérni

7

itt hol a szívem hajt le és föl
itt hol gyökeres
tárgyaim
féltenek már a költözéstől
mert hová most már hová innen ahol a fa is
rámköszön
s ismeretlenül is ismer az arcok
kísérőszalaga a délutáni
emberözön
hová innen magamban köztük
itthon
mért is nincs végleges
helyem
az ajtón névtábla de az idő csontsapkás
postása
már csönget
idegeimen
csak tévedés ideiglenes
elírás
ezt a nevet idővel
kijavítják
s mintha a föld felé
néha már úgy köszön
bizony e rólam elnevezett
majd innen is kiköltözöm

testből

de addig — változásra
bátran
de addig így
szenvedtető
reményeket
melengető
szekereden
életöröm
hazamélyülni
Magyarországra!
őszintesége
kérgeit
nyitogatom — hajnalodik
MA IS KÖZELÉBB
KÖLTÖZÖM

