
Vargas Llosa, Günter Grass, José Sarama-
go, Carlos Fuentes és sokan mások), vala-
mint az a tény, hogy II. János Pál pápa
kegyelmet kért Fidel Castrótól az elítél-
teknek, ismeretes. Ugyancsak ismeretes a
huszonhét vezetô kubai értelmiségi nyílt
levele az „energikus intézkedések” védel-
mében, továbbá a százhatvan külföldi ér-
telmiségi, köztük Gabriel García Márquez
és Nadine Gordimer által aláírt nyilatko-
zat, ha nem is a letartóztatási hullám, de a
kubai rendszer védelmében.

Míg a külföldi tiltakozók koncepciós
pereknek minôsítik a történteket, Fidel
Castro kormányfô gyakori beszédeiben
olyan konkrét programot emleget, me-
lyet állítása szerint az Egyesült Államok
kormányának legfelsôbb vezetése dolgo-
zott ki a Floridában élô „kubai maffiával”
együtt, Kuba lerohanása céljából. Ennek
a programnak felbérelt végrehajtói vol-
nának szerinte a bebörtönzött értelmisé-
giek. Fidel Castro, aki már 2002 augusz-

tusában azzal vádolta meg Bush elnököt,
hogy az ô fizikai megsemmisítésére ké-
szül, az iraki háború kezdete óta attól tart
– egy floridai tüntetés jelszavai alapján 
is –, hogy Irak után Kuba következik. Eb-
ben a feszült légkörben, az elsô bagdadi
bombázást megelôzô és azt követô napok-
ban került sor a hetvenöt másként gon-
dolkodó letartóztatására. Fidel Castro az-
óta fasisztának, nácinak vagy egyszerû-
en Führernek titulálja az amerikai elnö-
köt, a bebörtönzött értelmiségieket pedig
ellenforradalmároknak, zsoldosoknak és
kémeknek nevezi.

Így kerül bele egy költô és újságíró,
aki a véleménynyilvánítás és a tájékoztatás
szabadságáért emelt szót, a nagypolitika
küzdôterébe. Sorsa attól függ, mi történik
ezen a küzdôtéren. Ha figyelembe vesz-
szük, hogy olyan totális diktatúrában él,
ahol a halálbüntetést nem törölték el, ag-
gódhatunk érte és társaiért.

Székács Vera
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ALÍZ AZ ORSZÁGBAN

Írországba máig sem jutottam el
Angliába se tudtam elutazni.
Limába se mentem, azóta se
a Miraflores-negyedbe se
és nem vettelek feleségül.

Nem írtam meg a könyvet, amit akartunk
– szelid, dallamos verseket –
és éveken át nem olvashattam a Bibliát.

Nem jártam misére, igaz.
A skapuláré elveszett
vagy félelmemben eldugtam valahová.



A papírt, a lakcímeddel, eltéptem
mert veszélyes volt magamnál tartani.

A fotókon, amiken a csoportban állsz
meghamisítottalak:
„Az a világos szemû ott
egy marxista perui lány.”
De végül eldugtam azokat is
vagy ki tudja, mi lett velük.

Ez, amint látod, már
nem szerelmes üzenet
hanem egy sötét örvényben vergôdô
emberi lény
mocskos krónikája.

Mert aztán szántszándékkal
profi szimulánssá váltam
idomított és gyáván iszkoló
idegen állattá
akit magam sem akartam 
ismerni látni sem.

Miközben kiradíroztalak
és semmivé lettél, találtam
szerelmet, álszerelmet, versbe való húsokat.

Dolgoztam és maradtam nincstelen
meg hivatásos részeg itt a hazámban
jó néhány éven át
és lemondtam arról, hogy állásban legyek.

Öreg lettem nagyon
és csak azt vittem tökélyre mostanában
ahogy a tengert nézem, hosszan, mereven.

Remélem, élsz és ugyanott
és híreimmel felvidítalak.

Én ma is itt élek Havannában 
Alíz
itt élek Kubában amely
legalábbis nekem
a csodák országa, az én csodáimé
itt élek Havannában
és mindenre emlékezem.
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HÁZKUTATÁS

Mit keresnek ezek az urak
itt a lakásomon?

Mit mûvel az a tiszt
a kéziratpapírral
melyre ilyen szavakat
írtam fel az imént:
„ambíció”, „törékeny” „habkönnyû”?

Milyen összeesküvést hámoz ki
a fényképbôl, melyen nincs is dedikáció
csak apám, amint fehér ingében (fekete szalaggal)
a Nemzeti Kapitólium elôterében áll?

Mit olvas ki a válóperem irataiból?

Mire megy majd az üldözési technikákkal
ha strófáimat olvasva
megtudja, hol sérült meg
a háborúban a dédapám?

Nyolc rendôr vizsgálja 
lányaim rajzait és tankönyveit
felderítik érzelmi hálózatomat
tudni akarják, hol alszik Andreita
és mi köze van az asztmájának
a dossziéim feljegyzéseihez.
Zucu üzenetének kódjáról faggatnak
és egy rejtélyes szövegben 
legfelül (az elvtárs arcán itt diadalmas mosoly):
„Kastélyok zenedobozzal. A gyerek Cocóval
sehova se mehet. Yeni.”

Megjött a szövegkihagyások és hézagok szakértôje
egy irodalomkritikus ideiglenes ôrmesteri rangban
és pisztolya csövével hallgatta meg
az antológiák zörgô mellkasát.

Nyolc rendôr 
itt a lakásomon
házkutatási paranccsal
nyílt hadmûvelet
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teljes gyôzelem melyet a
proletariátus élcsapata arat
elkobozván Consul-írógépemet
száznegyvenkét üres géppapírt
és néhány személyes vonatkozású
szánalmas cédulát
mely idei nyaramnak
legromlandóbb termése volt.

KÉRDÉSEK

Mondd, Adelaida, miért itt kell meghalnom
ebben a dzsungelben
ahol én magam etettem
a vadállatokat
ahol a saját hangomat is kihallom
az utca szörnyû hangversenyébôl.

Miért itt, ahol fákat akartunk
és fojtó liánok nôttek
ahol folyókról álmodtunk
és mire felébredtünk
lápokban vergôdtünk betegen.
Ezen a helyen, ahová
gyerekként jöttünk naivan bután
és várt már a csapda a mocsár
celofánplakát mögött
mi széttéptük és tapsoltunk azoknak
akik felállították a csapdát.

Miért itt kell meghalnom ezen a helyen
amely nem a hazám
hanem egy lepusztult ország
már alig ismerem.

Székács Vera fordításai
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