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A legutóbbi családi nyaralás alkalmá-
val – többek közt – Vizsolyban jár-
tunk, ahol vásároltam a munka miatt 
csatlakozni nem tudó páromnak egy 
facsimile kiadású Jelenések könyvét. 
Mire a pénztárnál sorra kerültem, a 
család többi tagja már a kocsinál várt. 
A papírzacskót a csomagtartóba tet-
tem, de úgy látszik, kár volt, mert már 
út közben kérték a testvéreim, hogy 
mutassam meg. Ez meglepett, mivel 
egyikük sem igazán bölcsész irányult-
ságú. Miért akarják hát tudni, mi van 
a szatyromban?

Félreértés ne essék, nem zavart, in-
kább csak nem értettem, engem so-
sem izgatott különösképp, mások mit 
ajándékoztak másoknak. Erről persze 
egyből a gimnáziumi évek jutottak 
eszembe, a titoktartással egészen fur-
csa kapcsolatom van. Az osztályban 
valamiért csendes bölcsnek neveztek 
el – amit nem igazán a tudásom vagy 
az intellektusom váltott ki, inkább a 
hallgatás. Emiatt nekem vallotta meg 
mindenki a titkait, holott azok egy-
általán nem érdekeltek, sőt, sokszor 
éreztem úgy, jobb lenne nem tudni 
őket. Kissé autista vonás lehet – jöt-
tem rá azóta –, hogy mennyire lassan 
ismertem fel a titkok, a pletykák szere-
pét. És hogy miért bíznak meg egyből 
az emberek olyan valakiben, aki nem 
adja tovább a titkukat. Sok utánaol-
vasás világította meg, hogy a pletyka 
ősidők óta a társadalom, különösen 
pedig a kisebb közösségek egyik leg-
fontosabb, változásokat előidéző esz-

köze. A pletyka által ismerhetjük meg 
a kapcsolatok hálózatát, deríthetjük 
fel az ellenfelek és támogatók táborát, 
és azt, kihez érdemes, kihez nem érde-
mes közelebb kerülni.

A bennem lévő közöny sokáig tűnt 
magam előtt is ijesztőnek, ridegnek, 
emiatt pedig embertelennek. Néhány 
éve viszont felfedeztem a pozitív olda-
lát. Egy idő után ugyanis azon kaptam 
magam, hogy minél több negatív „szto-
rit” mesélnek valakiről, annál kíván-
csibb leszek az illetőre, annál inkább 
meg akarom ismerni. Szeretek utá-
najárni a történetek eredőjének, hogy 
mi volt a konkrét helyzet, ami különbö-
ző változatokban terjedt el, hogy mi a 
felek szemszöge, de leginkább az, hogy 
miért mondták pont azt, pont akkor. 
Nem az érdekel, mi van a papírzacs-
kóban, hanem az, hogy melyik boltból 
jött ki az illető, és miért ment be oda. 
Mindig van valami mélyebb, izgalma-
sabb, elbújt történet, mint régi könyv-
tárakban a titkos szoba, ahol az igazi 
értékek és az igazán érdekes olvasni-
valók vannak elrejtve. Persze van, aki 
kinevet ezért, sőt, amikor rátalálok egy 
nagyszerű új barátra, a nagyobbik hú-
gom első kérdése: „na és neki milyen 
személyiségproblémája van?”. Naná, 
hogy titok.

Az igazság persze az, hogy senki sem 
normális vagy tökéletes, hiszen ha 
semmi nincs a felszín alatt, az ijesztő 
és/vagy rettenetesen unalmas. Mert 
mit lehet kezdeni az élettel, ha még pa-
pírzacskód sincsen?

Iancu Laura

Tériszony

Ének a sziklákról
Ha felnézek, visszanéz rám.
Víz utánam, víz előttem,
a tenger sós vize: hazám.
Mikor a Nap fáradni kezd,
követem árnyékát,
s az éjszaka visszhangjában
imából mentek imát.
Mily nehéz elhinnem, 
hogy viharfutásomban Isten 
kisimítja orcám,
ha felnézek, visszanéz rám.
A hullámok
sziklatisztára mossák,
kőszikla Isten, kőszikla gyermeked.
Kőciterámon kőének:
Mily nehéz elhinnem, 
hogy viharfutásomban Isten 
kisimítja orcám,
ha felnézek, visszanéz rám.

Megtöröltem a zsolozsmás könyvet – 
vérszínű betűkkel van tele.
Ez még nem imádság, 
a kezem akarta, az ujjam cselekedete.
És porolok tovább, annyi a koporsó
a hurutos falon.
Szemem két tengerszem és 
tériszonyom van.

Azt mondod

Párhuzamos 
különidejűségek
Kattog a vonat a Maros völgyében,
holott én Szárszó irányába tartok.
A fejem, a fejem maradt otthon?
Szívvel, a szívemmel hallok.
Hegyekből jöttem, tűzálló fának, és 
hasztalan égek, hasztalan halok –
igaza volt anyókámnak. Annyi éve
váltják egymást az élők s 
mind-mind meghalnak.
Krisztus keresztjén idén,
a tájidegen fagyban,
betegágyas madarak telelnek,
háttal a világnak, háttal az embernek.

A tömör vállam
megszokta már a hideg napokat,
akárhogy mondod megértem,
miért neked van igazad,
de néha sírok s a 
a szomjúságtól tikkadok.
Hazátlan szívem
megszokta már a forró napokat,
akárhogy mondod, megértem,
miért neked van igazad.
Vasárnap, csakugyan, 
hamisan hozsannázom.

Kimenőcédulák
a világhódító zűrzavarban

lélegzetenként felriadok

egyetlen szava nem tiszta

hazugságaitól okádok

a csorda hamarosan megérkezik 

Kánaánba s a magunkfajta

barbárokra hull 

széles útjának labanc pora

a Halászbástya alatt 

a Szabó Ilonka utcába’

utamat keresztezi

Mansfeld Péter zuhanása

lábam földhöz szokott

a földet jártam sárban rongyosan

de a szemem a szemem megmaradt

fekete-barna kerete arcodnak

lázadó volna ki éppen térdel

hallgasson akit megdöbbent Isten

vers

tárca


