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SIMAI MIHÁLY 

Ballada S. M. esendőségéről 



… ÉS ESZTENDŐRŐL 

ESZTENDŐRE 

MEGY MEGY AZ IDŐM 

VESZENDŐBE, 

S MÁR ÉN ÉSZRE SEM VESZEM (DŐRE!) 

MINT VÁLOK EGYRE ESENDŐBBRE. 
 
 

A zuhanás zenéje 



az Idő léggömb-kosarában 

szállunk 

  – – – kileng a zuhanásjelző 

 

– valami ballasztot kidobni ? 

– vagy minden rakományt a mélybe ?! 

– – – vagy 

  a Sors máris AZT akarja…?!? 

  épp amikor legszebben bomlik 

  elénk a panoráma kelyhe..?!?! 

+ 

rázkódik kettőnkkel ég-rengésben 

léggömb-kosara az Időnek 

vadul kileng a zuhanásjelző 

zuhanvást zúzódnak műszerek könyvek 

emlékek remények kristály–hitek 

már csak a kenyér és a bor 

csak villámperzses foszló nászruhánk 

csak a megrontott tört varázslat- 

ból az utolsó szilánk 
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+ 

immár tudom a zuhanás zenéjét 

éppolyan szép 

s éppoly irtóztató 

mint angyal kezében a lángoló kard 

mint Istenében a Gravitáció 

+ 

Teljes Magunkat kellett összeadnunk 

két 

 emberszívben-rejlő végtelent 

az Együtt-Repülést mi így tanultuk 

egy rögeszmés Bábel-világ felett 

 

de elromlik lásd 

és gyilkossá válik 

minden Időben-élő szerkezet 

 

a varázslat most megtörik 

legyen hát  

velem a Föld 

s legyen az Ég 

Veled! 
 
 

széttéphető szerelmesvers 



széttéphető vagy 

mint ez a virág 

széttéphető mint egy blúz mint egy kis levél 

széttéphető mint egy párhetes magzat 

mint egy jajongó húr 

mint ez a papírra-rótt verstöredék 

 

széttéphetők vagyunk 

mint minden kötelék 
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holdalló arc 

a víztükörben 

– eltűnök 

 

atomjaimra hullok és atomjaim 

atomjaidra hullnak 

– virágra a virágpor – 

megtermékenyülsz 

a test után lélekben is 

talán 

szülsz még nekem 

lélek–fiút lélek-leányt 

akik méltóbbak Isten szerelmére 

s úgy léphetnek az élet örökébe 

hogy nem öröklik 

a Halált. 
 
 

Öninterjú 



Se csillaggá se Isten angyalává 

se szárnyas lánggá se korhadt parázzsá 

csak egyetlenegy teremtő Igévé 

világ végén a világ kezdetévé 

 

 

A „majdnem-jó rím” sorozatból 



I. Metamorfózis 

Megigézett 

egy szörnyeteg-szem… 

Ments meg magamtól! 

– szörnyetegszem! 
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II. Mert élni lehetetlen 

… mert élni lehetetlen ebbül 

– élünk mind lehetetlenebbül. 

 

III. Íme, az imázs! 

A város imázsa 

a városi mázsa 

és rajta a Múzsa 

– méltón az hommage-ra - 

hisz harmadfél mázsa! 

 

IV. Dohogás 

Agyamra megy már minden tahóságuk, 

de legfőképp a mindenhatóságuk…! 

 

V. Veszélyes üzem 

Az ember nem gondol rea, 

s kiderül, hogy gonorrhea- 

donor Rea ! 

 

VI. Történelmi lecke 

Azt üzenték az Anjou-k: 

Örülj, hogy a seggeden van lyuk! 


