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I.

Mi vagyunk a tél fi ai. Málló rongyokba
születtünk bele. Nap Apó haldokolt éppen, valahol
a mocsarakon túl, rénszarvas csontjából
és bőréből tákolt viskóban.

Anyáink ványadt vénasszonyok voltak,
időnap előtt hajlott korú nők, összes melegüket
egyhelyre gyűjtve. Mintha bográcsba
vagy agyagkemencébe. Nekünk ragyogó
cseppeknek kellett volna lennünk, aranyból és tűzből.
Jeget olvasztók, rothadó rongyokat elégetők.
Igen hamar sötétlő üszökké váltunk.

Mert a Törpe idejét éljük. A Szőrös Anyó korát.
Petyhüdtek az ég erei, lanyha a földnek húsa,
gombától nyög a lég tüdeje. Túl későn
születtünk, túl korán,
torzult jel jegyében, amikor az eszközök
maguk is, egyszerű lelkek, daganatokkal lettek tele,
és egymás akadályaivá váltak, nem tudva, miér’.

Kelet felől, ahonnan egykoron az ifjú Baldur,
az aranylándzsájú lovas érkezett, Nap Apó fi a,
most vérbe öltözött ködlovasok jönnek, és azt mondják,
hogy ez a fény. Hogy az alvadt vér a valódi ragyogás.

Szájuk helyén pecsét, szemük helyén pisztolycső, így
jönnek, szolgahad kíséri őket:
gyalogosok koromból, hamuból, a ház mögött
kelesztett gondolatok, ahol az idő előtt
elhagyott gyerekeket ássák el,
a veszett kutyákat, a levágott körmöt és hajat.

Apáink, terhek jóhiszemű hordozói,
becsületes munkásai mezőknek, erdőknek,
jókötésű fi ai Guzsalyas Nannyónak, szelíd
gyermekei a földnek, apáink, kiket megöltek.
Az idegenek áhították házunkat, anyánkat.
És meg is kapták.

Anyáink megöregedtek. Szempillantás alatt.
Húsuk elalélt, megdermedt. Mint valami
krumplik, a fagyban felejtetten. Vérük erőtlen,
zsíroktól és zuzmótól terhes,
meggörnyedtek, pattogzik a bőrük, szaguk
a patkányé, a fülbemászóé, a tehetetlen, áporodott
férfi é, a régről mosatlan gyapjúé.

Aztán megszülettünk. Mi. Fiai a télnek,
az egér- és szúrágta időnek.

II.

„No de megfeledkeztél apó
engedelmes lányáról? A sarki rövidárubolt
fi atal eladónőjéről? A kezdő tanárnőről,
aki városszéli garzonjában reszket, s arról álmodik,
hogyan okíthatja szilaj diákjait? A fi atal mérnökről,
aki próbálja – becsületesen – fi zetni a mező rabjait?
A csillagos homlokú fi úról, aki arról ábrándozik,
hogy mindenkinek lesz személyi számítógépe, és
a rajztáblánál tervez hosszan, feltalálva
egy találmányt, amit már feltaláltak
rég, másutt?”

Nem, nem feledkeztem meg. Egyikükről sem.
De tudom: mindnyájan a Törpe jelével élünk,
a Daganat jegyében. És ismerem
őket is: a recskázó fi út, akit mérgező suttogás feszít,
a tökfej milicistát, vörös, öntelt arcával,
aki, miután öl, nyugodtan betér a lebujba
sörözni cimboráival.

Nem feledtem el, egyiküket sem.
De azt tudom,
hogy a korom- és hamuszínű gyalogosok, a köd-
lovasok köztünk vannak, hiába húztak embermaszkot
a vassal sütött pecsétre,
áldozataik bőréből kesztyűt acélkarmaikra,
akkor is, ha az alvadt vér
ragyog most, ósdin, mint a vörösréz...

Én tudom, hogy itt vannak ők, akkor is, ha
színt váltottak, úgy is, hogy anyáink, akaratuk
ellenére, méhükből adtak nekik egy kis melegséget.
Én tudom. És elég, ha ránézek
anyáink rongyolódott arcára, dermedt, porló testére,
hogy felidéződjön bennem.

Elég,
ha kimegyek a mezőre, az erdőbe, és nézem
a fi atal kőrisfákat, az erőteljes tölgyeket, a kukorica
zöldellő szárát, a zsenge, közömbös állatokat,
hogy érezzem,
valamit elfelejtettem, nem tudok emlékezni többé.

Sírnom kéne.
De nem megy. Mert igen nagy vétek
sírni a Szőrös Anyó jegyében. Könnyem azonnal
megalvad, gyémánttá válik,
és azt ők
tűzik mellükre büszkén.
Fülbevalót, nyakláncot, karkötőt, medált
csinálnak belőle, és eladják,
hogy csak ők vásárolhassanak
egy kis melegséget.

III.

A tél gyermekei vagyunk. Azt álmodtuk valaha,
hogy tavasz van. Amikor felébredtünk,
rég késő volt már. Csontunkig,
velőnk velejéig áthatolt, sejtjeink fonatáig.
Bár anyáink, túl korán megvénülve, kétszeresen
megfi zették az élet árát, azt remélve, hogy
mi másak leszünk. Hogy mi megmenekülünk.
Hogy egy az egyben olyanok
leszünk, mint halott apáink, akiket oly nagyon szerettek.

De nem volt, ahogyan. Túl hamar ébredtünk
az álomból, a tél teljében. Szülők nélkül már,
lánctalan foglyai a hónak. Előfagyottan.
Szívünk – zöld kő,
Vérünk – vörös erecskék
fehér márványban, amiből
a tél palotát emelt magának.

A tél gyermekei vagyunk. Kiolvadni maga lenne
a halál: ahogyan a tundra mocsárrá válik,
a fagyott krumpli bűzlő péppé,

az ablaküvegen a kristályok
banális vízcseppé.

Ennyink maradt: a kékeslila
holttest szépsége, különös árnyalatokkal,
a ravatalozóban. Ennyink maradt: a kiásott szemek
szimmetriája. Ennyink maradt: a katona méltósága,
aki őrhelyén feszes vigyázban áll,
csak mert régóta csonttá fagyott.

Elillan minden. Az orr mélyére.
Rothad-bűzlik. Egyetlen könnycsepp
marad talán. Só már abban sincs. És bárki
összetévesztheti
egy egyszerű vízcseppel.

IV.

De jövel, olvadás! Még ha ezzel
veszendőbe is test és álom.

Még ha senki nem is
ismeri fel a szőnyeg foltjában
szívem vérének könnyét,
amint épp megtudja, hogy halandó vagyok.

A szerző Regele dimineții (A reggel királya) című 
kötetéből (Tracus Arte Kiadó, Bukarest, 2009).

Szonda Szabolcs fordítása

Olvasom Sántha Attila bevezetőjét egy teljes ol-
dalnyi verscsokor fölött a januári Előretolt Hely-
őrségben. A versek és szerzőik több mint három 
évtizeddel ezelőtt hozsannázták a kommunista 
Romániát, élén Ceaușescuval és a Párttal.

Öt szerző a sok közül: kortársaink, költők voltak, a dicsőítő 
sodrásból, akik ma is élnek. Igaz, egyesek azóta elhallgat-
tak. Nekem pedig borsódzik a hátam, ha visszaemléke-
zem, mi mindenre voltak képesek egyesek, lealacsonyítva 
a műfajt és önmagukat – jó pénzekért, jó állásokért.

Azon is elgondolkodom, a szerkesztőség vajon med-
dig megy, mehet el ezen a bozótos vidéken. Lesz-e terük 
és idejük, mármint oldalszámuk és türelmük, gusztusuk 
visszatekinteni Méliusz József A párttitkár és az óceán 
című verséig, Szász Jánosig, aki 1953-ban könnyesen dü-
hös versben ostorozta az orvostudományt, hogy nem volt 
képes meggyógyítani Sztálint, az emberiség jótevőjét. 

Előveszem a Székelyföld irodalmi folyóirat 2017. októbe-
ri számát, Király Zoltánnak a Transsylvanicum. Hungari-

cum című versét olvasom: „derék erdélyi költők és írók / 
jelentéseik megírták / hóban-fagyban télen-nyáron / be-
súgták legjobb barátaikat, bajtársaikat.” Csapatoslag jön-
nek a feljelentők, besúgók, akik „ötletekkel járultak hozzá 
a hálózat fejlesztéséhez”. Mármint a kommunista szeku-
ritáté, a román pártfegyverzet hálózatához. Kortársaim, 
az egykori rendszer és annak besúgói, feljelentő költői és 
írói. Király Zoltán pedig így folytatja: 27 évvel 1989 után 
„nevüket viseli majd iskola, közterület meg utca” (a szer-
ző 2017-ben írta a verset). Mármint a besúgók, feljelentők, 
megélhetési árulók nevét. 

Hol van akkor (és ekkor) az erdélyi írók, költők tár-
sadalma, mely mindezt szó nélkül eltűri? Ha a múltat 
végképp elfeledjük, ahogy a kommunista internaci-
onálé kiáltja, nincs kire hárítanunk a felelősséget. 
Pedig, s újra a versből idézek, „nagyjából tudjuk, kik 
voltak (és vannak)”.

Az erdélyi magyar irodalom sárhányó-sleppjét fi gyelve 
elgondolkodom: Istenem, az 1989-es román műanyagfor-
radalom utáni 27 esztendővel sem tudunk elszámolni?
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