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AzótA, AmiótA 2002-ben egy elhAgyott gyárépületben megnyílt A SpAzio 

roSSAnA orlAndi, Ami 2008-bAn egy gAlériávAl iS kiegéSzült, új központjA 

vAn A Fuori SAlone-nAk. évrõl évre olyAn FelFedezettjei vAnnAk ennek  

A helySzínnek, mint Amilyen Az idei év egyik legSzebb kollekcióját  

bemutAtó libAnoni tervezõduó, mAriA hibri éS hodA bAroudi, AzAz  

A bokjA. kárpitokból, tApétákból, kAnApéból, SzóFából álló migrAtion 

StorieS címû SorozAtuk rendhAgyó FeldolgozáSA egy globáliS jelenSégnek, 

Az elvándorláSnAk, emigrációnAk. A lAp SzerkeSztõi ezúton rendhAgyó 

módon, erdõS virág Ezt is El címû verSeSkötetének címAdó verSét  

közölik A képek mellett.

Ezt is ElviszEm magammal

viszem a régen
 kihízott nacim
viszem a kelet-német 
 származású macim
ezernyi véglet
 közül a köztest
viszem a Csokonai 
 Vitéz Mihály Összest
ott lesz az ágyam
 ahova fekszem
elviszem alvókának 
 egy-két régi ex-em
viszem a barnát
 viszem a szõkét
viszem a felhalmozott 
 kapcsolati tõkét
 

viszem a tutit
 viszem a gagyit
viszem az otthonkában
 utcára tett nagyit
megannyi némán
 átbliccelt évet
elviszem magammal a
 szentendrei HÉV-et
viszem a Marcsit
 viszem a Karcsit
elviszem Kenesétõl
 Keszthelyig a Balcsit
kicsit a nyarat  

kicsit a telet
viszem a mindörökké
Moszkva-

Moszkva teret

apuka titkát
 anyuka aranyát
elviszem magammal a 

Bácskát meg a Baranyát
viszem a bölcsit
 viszem a temetõt
viszem a csokoládé-
 barna bõrû szeretõm
viszek egy búval
 bevetett földet
viszem a pirosat a 
 fehéret a zöldet
elviszem ezt is
 elviszem azt is
viszem a jófiút de 
 elviszem a faszt is
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viszem a bankot
 viszem a pálmát
elviszem minden igaz
 magyar ember álmát
viszek egy csontig 
 lelakott testet
viszont az nem kérdés hogy
 Buda helyett: Pestet
viszek egy szívet 
 viszek egy májat
viszek egy kívül-belül 
 lakhatatlan tájat
naná hogy úgy van
 ahogy azt sejted:
viszek egy lassú burján-
 zásnak indul sejtet

viszek egy csúnyán
 beszopott mesét
viszem a legesleges-
 legutolsó esélyt
ki tudja lesz-e
 búcsúzni idõm
viszem a Duna-parton
 levetetett cipõm
mit bánom úgyis
 elviszem lazán
elviszem gond nélkül a
 hátamon a hazám
aki ma büntet
 az holnap lövet
viszek egy mindig vissza-

visszahulló
követ

„A vers a Rájátszás produkció keretein belül, Kollár-Klemencz László  
inspirációjára készült. Az általa írt zenével és az általa írt refrénnel  
kiegészülve felkerült a Kistehén zenekar 2012-es nagylemezére.”


