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hogy e sok végsô átültetést kibírja
a temetôk életben tartják az emlékeket
ott kibontható minden titok
hisz a koporsók mint megannyi elvetett 
mag kikelnek: mert köveket nemzünk 
és mécseseket – gránit fejfákkal
védekezünk a felejtés ellen

Birtalan Ferenc

EZERKILENCSZÁZHÉTBEN

százöt évvel ezelôtt mikor megszületett 
Suba Anna és László Ferenc második lánya
Anna anyánk
a meteorológiai feljegyzések
valószínûleg megerôsítenék
július tizenkilencedikén 
protokoll szerinti oroszlánsörényes nyár volt

két háború után
július huszonötödikén 
öt óra elôtt öt perccel 
benne vészelve át az ostromot
a Gizella Kórházban életet adott nekem
addigra béke volt
protokoll szerinti oroszlánsörényes nyár 
a tizedik kerületi anyakönyv szerint
vall. ref. megjegyzéssel Ferenccé lettem

megtapadva a jelenlétben
kiegyenesedtek a görbe lábak
a jóslatok ellenére éltem
kapva az anyámmal-egy jegyet
oroszlánsörényes nyárét

így érek a júliusi csöndbe
százöt év után
fölsír anyánk
s rejtôzünk benne mindahányan
reményként
az irgalmatlanul messzi nyárban
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Marosbogát Aranyos-Torda 
Isten leküldte Annát
akárhánymilliárdomodikként
és eltûnt mintha sose lett volna

aranysörényes fénynyomok 
nyarak égnek mögé a porba

Szabó Sándor

HÁBORÚS ÉLETISKOLA

„Baja, Bácska, vigyázz!”– hallatszott át a szomszéd
libegô függönyû ablakán át.
Neki volt, ugye, rádiója, és csakugyan
kis idô múltán feltûntek ott fenn
a Liberátorok. Ámultan néztem a sok-sok
pirinyó és ezüstlô idomnak
Budapest fele lassúnak tûnô, morajló
vonulását. Ám percek alatt már a
Monorig inaló vad s tompultan dübörgô
dörejek hangját csak furcsaságnak
– „hogy ilyen is lehet” – tréfának fogtam föl,
tizedik évemnek kezdetén. Csak
tudatom küszöbén toporgott, hogy ez azért
iszonyú lehet ám, ott, hol a vész dúl.
Ha meg napnyugovást roncsolt számos sziréna,
ami aztán jött – spektákulum volt:
keresô, tapogató fényszórók nyalábja,
s a magasból Sztálin-gyertya hullott...
Nos, olyan viharos fény volt éjfélkor is még,
hogy Upor Nagy Ákos azt hazudta,
odakünn, a falócán írta meg a leckét!
A kezemben volt Wehrmacht-karabély,
odaadta a rôt fritz, elmókázva, játszva.
Heveder is. Szovjet. Ám a szerzsánt
dühösen tvoje mattyozva elszedte tôlem.
Bölcsen.
Ruhatetvek. Gyötrô éhség. 
Mindez álmomban visszatér még.


