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"ELSEJÉN KÖLTÖZÜNK" ...
IRTA: MIHÁLY LÁSZLÓ

Elsején költözünk. Két szó. Levélpapírra írta
anyám, egy mondat, semmi több, de ami odaírva
áll, mint hegyi lavina, szívemen végigdübörgött
s több ennél: szép idő van, esik, hétfő vagy csütörtök.

Csak azt jelenti: rőt tetős ház, négy tágas ablak,
utcára nyíló s nagy komoly kapu, mind itten hagylak
s macskaköves udvar, virágágyak, kút s ti sötét fenyők:

együtt születtünk és már mindenitek óriásra nőtt.

A tornácon tipegtem s gügyögésern csöppnyi titkát,
s megriadt álmaim a kárpítos falak beitták,
a homályos szalonban úgy ijesztettek a képek
s a rémület lidérce vézna kis mellemre lépett,

olykor, ha nyirkos hideg és homályos délutánon
tilos könyvet faltam, ott kuporogva a díványon
borzongva és gyönyörűséggel s ott kísértett
Shakespereből minden kísértet s máshonnan száznyi rémtett.

Künn szekerek döcögtek s télen csengős könnyű szának,
ablakból néztük mókáit a vén Király-utcának:
belül kizártak minden rosszat és oktattak a jóra
s szűlői intelemre fenn kontrázott a toronyóra.

Petroleumvilágos vacsóráknál szép szelíd mesék
a multról s künn tücsöknótás zsongó feketeség,
s duruzsoló meleg sültgesztenye illatú téli esték,
s a kicsinyek a Mikulást remegve, félve lesték.

Virágcsokros, koszorús névnapok, sok-sok csöndes vasárnap,
roskadozó gyümölcsfái kertünkben két tucatnyi nyárnak,
ibolyaszagú víg Húsvét, fenyőágas Karácsony:
belőletek lakozom, morzsává fogyott s száradt kalácson.
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Mert széltől, idő viharától teteje megtépázva.

gólya nem száll reá és éjféli kuvik tanyázza,
népes volt, hét testvértől, gyermektől is zsongva-bongott
s most már üres, hideg kriptánál is sokkalta kongóbb.

Most lettem csak igazi árva, hogy a pelyhes drága fészek
szétomlott az elköltözöttek után és bármerre nézek,
senkim sehol, a hívásomra nem felelnek, van lakásom,
de otthonom nincs többé s percig sehol maradásom.

A szegény hadd veszítse semmijét, gazdagnak több legyen
igyen ítéltek erről - akarták: alamizsnát egyem,
alázatos üllő legyek mindig és soha kalapács,
s a boldog jóllakottaktól elválasszon fekete rács.

Hajlék nélkül bolyongjak és enyéimet eltemessem,
ide még egy gyökérhajszál se kössön s ott keressem
javamat, ahol meg nem rágja rozsda jussom, örökrészem.

s a világ dolgait kívülről megbocsátva nézzem.

Urat ne ismerjek : vasat, aranyat, rangot sem időt,

csak tolmácsoljam azt, mit ott kapok és mind-mind elfelejtem
az éhséget, ostort, gyalázatot, gúnyt és a lelkem
hattyúszárny-könnyen, majd ha kell, az égi partokon kiköt ...
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