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Szeles Judit

SZüRKe IRODAlOm

Svédországban úgynevezett
fehér könyvet adnak ki
abban az esetben
ha az állam valamit
tisztázni akar

fehér papírnak nevezik
a hivatalos dokumentumokat

a kormányzati és kereskedelmi
fehér könyvek a licencekkel
technikai jelentésekkel együtt
adják az úgynevezett
szürke irodalmat

Svédországban 2014-ben adtak ki
fehér könyvet a romákról
a könyvben tisztázzák
az évszázadok alatt
a romák ellen elkövetett
bűnöket
a nyilvános üldöztetéstől
a második világháború előtti
listázásokon át
a hétköznapi cigányozásig

a romák hátrányos megkülönböztetéséről
szóló fehér könyvet
március 25-én mutatták be

a vendégek között ott volt
a göteborgi Diana Nyman
a göteborgi romatanácstól

a kétszázötven vendéget
a stockholmi Sheraton Hotel
látta vendégül

a fehér könyv bemutatásának napján
a Sheraton Hotel
reggelizőjében
Diana Nyman reggeli nélkül maradt
csak egy csésze kávét kapott

a hotel lobbyjában
mert a romák hátrányos megkülönböztetéséről
szóló fehér könyv
bemutatásának reggelén
a személyzet nem szolgálta ki
Diana Nymant
sőt még a hotelkártyáját is
fel kellett mutatnia
mert a személyzet nem hitte el
hogy a szálloda vendége

a félreértést az okozta
hogy Diana Nyman
a svédországi romák
népviseletébe volt öltözve
fekete rokolyás szoknyába
fehér csipkés blúzba
és fekete lajbiba

Diana Nyman feljelentette a hotelt
a diszkriminációs ombudsmannál

Svédországban úgynevezett
fehér könyvet adnak ki
abban az esetben
ha az állam valamit
tisztázni akar

fehér papírnak nevezik
a hivatalos dokumentumokat

a kormányzati és kereskedelmi
fehér könyvek a licencekkel
technikai jelentésekkel együtt
adják az úgynevezett
szürke irodalmat
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✻

vÁNDORlóK

a Skandináv-fészigeten kezdezben vala a jég
az utolsó jégkorszak végén az olvadásnak indult
ezzel egyidőben az európai kontinens felől állatok
jelentek meg

azt mondják, az első számik észak felől
a jégen érkeztek

a jégkorszak idején Skandinávia még lakatlan volt
az olvadás után érkeztek az első bevándorlók

Svédországban mindenki bevándorló
kezdve az első germán törzsekkel és a számikkal
majd a holland hajóépítőkkel, franciákkal
és végül a szomáliaiakkal, etiópokkal

Svédországban mindenki svéd
svéd az, aki svédül beszél
a bevándorlók nyolcvan százaléka beszéli a svédet

a húsz százalékuk soha nem hagyja el az otthonát
az otthon faszagú
az otthon pinaszagú
az otthon szeszszagú
az otthon mindenszagú

a svédek sokat sétálnak
a bevándorlók sokat sétálnak
egész életükben sétáltak 
egyik országból a másikba
a legtöbbet a svédországi romák sétáltak
úgy is hívják őket, hogy vándorlók

törvény akadályozta a letelepedésüket
vérdíjat tűztek ki a fejükre
ezért folyamatos menekülésre kényszerültek

a vándorlók mára már mindenhol megtalálhatóak
számukat ötvenezerre becsülik
a legtöbbjüknek mára már svéd nevük van

a bevándorlók nyolcvan százalékának svéd neve van
Svédországban mindenki bevándorló
az utóbbi hónapban 7,6 százalékról 8,6 százalékra
emelkedett a munkanélküliség
a munkanélküliség a fiatalok és a bevándorlók
körében a legmagasabb

Svédországban mindenki svéd
svéd a kurd kebab
svéd a jugoszláv hajógyári munkás
svéd az orosz prostitulált
svéd a görög orvos
svéd a franciakrémes
svéd a királyi család
svéd a szomáliai bevándorló
svéd a roma kisebbségi
svéd a zsidó kisebbségi
svéd a finn kisebbségi
svéd a számi kisebbségi

a többség Svédországban bevándorló
csak a jég eredeti

csak a jégkorszak megszűnte
után települt be Skandinávia
először tundra, aztán fák is
először a fenyőfélék
utána a nyírfélék
aztán más lomboserdő

Svédországnak erdőszaga van
kivéve a szomáliaiak otthonát
ott pinaszag van
meg rizsszag
a szomáliaiak sok rizset esznek

a számik vérpalacsintát
és rénszarvasszívet

Csernobil óta nem veszélytelen
rénszarvast fogyasztani

a germán törzsek szárított halat
és főtt krumplit esznek
ősszel homárt és rákot
de csak egyetlen napon
az év más napjain húst hússal
halat hallal
krumplit krumplival esznek
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a svédek nyolcvan százaléka evett már homárt
a húsz százalékuk rendszeresen eszik valamilyen

rákot
folyami rákot vagy garnélát

a svédek fele bevándorlásellenes
nyíltan bevándorlásellenesnek lenni nem szokás

azt mondják, Svédországban mindenki bevándorló
ezt mondják a történészek
de ez nem érdekli a malmői traktoristát
amikor a bevándorlás ellen nyíltan tüntet

a svédek tíz százaléka Nagy-Svédorszáról álmodik
még a kalmari uniós időszakot sírja vissza
a kalmari unió perszonáluniók sorozata
melyek Dániát, Norvégiát és Svédországot
egy uralkodó alatt egyesítették a
tizenkettedik és tizenhatodik század között
véglegesen 1523-ban bomlott fel

Első Gusztáv trónralépésével
a tizenkilencedik század közepén
egy skandinavista mozgalom bontakozott ki
amely az egykori kalmari unió országainak
újraegyesítését tűzte ki célul

Malmö Skåne megyébe tartozik
Skåne sokáig a dánoké volt
a nyelvjárásuk is különbözik
a többi svéd nyelvjárástól

a skåneiek egy része független autonómiát kíván
a skåneiek egy része nyíltan bevándorlóellenes
nemcsak a skåneiek egy része az

Svédország a svédeké
svédek élnek még a szomszédos Finnországban
Norvégiában és elszórva a Baltikumban

a svédek szeretnek sétálni

a romák szeretnek a legjobban sétálni
végigsétálták először Finnországot
utána egész Skandináviát
Izlandra viszonylag kevesen jutottak
mert a romák félnek a gejzírektől

Péntek Orsolya

KÁLyhA

– Megmondom – gondolta Szterke a hatal-
mas bérház kapujában, ott, ahol futás közben 
régen megpihent, és ahol most az otthona 
volt, állt éjjel kettőkor a lépcsőn, és pihegve 
szívta a cigarettát. Adam ölelésére gondolt, 
arra, hogy a melle közé engedte egy órája, 
és a fiú az öléből itta a vizet a kádban, arra, 
hogy a teste, amely a férfinak, akivel együtt 
élt, úgy válaszolt, mintha megszokott mon-
datokat morogna, amelyekre oda sem fi-
gyel, Adam kezében beszélt, fecsegett, da-
dogott, hadart és kiabált, és vágyni kezdett 
újra rá, pedig még csak egy órája hagyta ott. 
Szimatolta a szélben a bőrén maradt szagot, 
aztán ráfogott a korlátra, erősen, és felrakta 
a lábát, hogy kinyújtsa a combizmait belül, 
majd, ahogy elmúlt a remegés, felszaladt a 
lépcsőn.

A lakás üresen, hidegen ásított rá, és ami-
kor lerogyott a konyhaasztalnál, észrevette, 
hogy a mosogatóban magasan áll a szennyes 
edény, és a pult körülötte tiszta ételmaradék.

– Gyere már – mondogatta, amíg mosoga-
tott, és elpucolt mindent.

– Gyere már – mondta, amikor söpörni 
kezdett, és ahogy Timur belépett, elé állt.

– Kurva – ordította a férfi, aki teljesen ré-
szeg volt, és a szeme szűk rés volt az arcán, 
aztán pofon vágta, és Szterke orrából folyni 
kezdett a vér. Lassan csöpögött a felsöpört 
padlóra, pedig felmosni nem akart.

– Rohadt kurva – lihegte fölötte a férfi, és be-
lemarkolt a hajába, aztán megpróbálta átfogni 
a derekát, de amikor Szterke kisiklott, elesett.


