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Még bimbó vagy, 
ha jól sejtem, katáng, 
mert ég kék tüze süt szemedből, 
szelíd, hajnalkor gyúló láng. 
Még bimbó vagy, 
pacsirtaszárny alól hull rád 
a harmat, 
és kinyílsz majd, katáng, 
virulsz még akkor is, ha végül 
a dér ezüstje borul ránk. 
 
2010. augusztus 8. 
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Kis katáng, 
közel az ősz, 
s a hervadást 
öröm előz. 
Csillaghullást 
lobbant az ég, 
most kívánj bármit hirtelen, 
míg kialszik a végtelen 
ölén 
a fény. 



92 Múzsa és lant 

Érzed a hűs leheletet, 
mely köszönti a szüretet?  
A must is forr, akár szíved, 
mely nem lesz többé már hideg. 
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Amíg e sorokat írom 
kibomlik a katángszirom. 
Légy füvész, kandi ábrázat, 
most lenyűgöz a káprázat, 
ahogy kifeslik a virág, 
melynek oly új még a világ: 
hogy hazug a tücsök dala, 
a bárányfelhő fonala, 
s a szivárvány is csalfa kép, 
mert jégeső lehet a vég. 
De ne félj, ne félj, kis katáng, 
ha özönvíz is zúdul ránk, 
ki ilyen virágot teremt, 
a Székelykő csúcsára ment. 

 

2010. augusztus 9.  
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Simon Anna: Tél (I)
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ÁlomÁlomÁlomÁlom����
 
Azt álmodtam, hogy felnőtt lettem. Elvégeztem a gimnáziumot, közben há-

borúba keveredtem, fogságba is estem, de onnan hamar szabadultam. Érettségiz-
tem, beiratkoztam az egyetemre. Jól emlékszem, Bolyainak hívták az egyetemet 
és a román egyetemet is jártam, mert román nyelvtanárnak (is) készültem, ezt 
akkor Ferdinándnak, később Babeşnek hívták. Már jócskán egyetemista voltam, 
amikor elvitték szülőfalumból, Mária lába mellől a barátokat, köztük gyóntató-
mat, Leánder atyát is. Ez akkortájt volt, amikor már nem mentem gyónni, mert 
azt hittem, marxista vagyok, de nem voltam benne biztos. Nem is dicsekedtem 
vele, később kiderült, hogy jól tettem.  

Azt az egyetemet is elvégeztem, állásba kerültem, szerkesztőségekben dolgoz-
tam, kettőben is szép sorban. Megnősültem, és kislányom született, egy arany-
hajú baba, majd úgy öt év múlva egy másik, huncutabb, mert az első egy valósá-
gos kicsi angyal volt — el is szállt tőlünk 18 éves korában: amikor ezt láttam, azt 
hiszem, nyöszörögtem álmomban, de az is lehet, hogy sírtam. Miket össze nem 
álmodik egy gyerek! 

Azt is álmodtam, hogy felnőtt koromban könyveim jelentek meg, de végig 
éreztem, ez valahol nem (egészen) igaz, és azt is álmodtam, hogy feleségemmel 
nagy szeretetben öregedtem meg, pedig… nem is tudom, mi mindent álmodtam 
még össze. Azt hiszem, mert az este sokat ettem: Édesanyámék vendégségbe 
mentek valahová, nekem azt mondták, ugye nem félek, hiszen már nagy fiú va-
gyok, és én nem is féltem — csak a vacsorára hagyott tejföles tehéntúró helyett 
töltött káposztát bányásztam ki egy fazékból, arra támadt kedvem, megkívántam, 
na. Azért álmodtam aztán én ilyeneket. Azt is, hogy öreg lettem, már 70 éves is 
elmúltam, felköszöntöttek, konyakot, bort is ittam, mint a felnőttek, és gyönyörű 
kitüntetést kaptam magyar címerrel a közepén. 

Közben azt is álmodtam, hogy meghaltak a szüleim — érdekes, álmomban 
sokan haltak meg, amin csodálkozom, mert halálról, temetésről egyébként nem 
szoktam álmodni. Mondom, csakis a töltött káposzta miatt zagyválhattam össze 
annyit álmomban. Az egyetemet is sok-sok vizsga után elvégeztem, mindegyik 
sikerült és miközben ennek örvendeztem volna, eszembe jutott, hogy holnapra 
nem készültem hármasszabályból: Borcsa tanár úr, Gergely bácsi, majd megbök-
dösi bogos ujjaival az üstökömet és megszid. „Ebadta sündisznója!” Mondjam el 
neki talán, hogy miket álmodtam? Hogy tizenegy éves — első gimnazista — 
létemre — hetvenéves is voltam? Hogy két unokát is álmodtam magamnak? Egy 
kislányt és egy kisfiút — mint a mesékben? Álmomban úgy szerettem őket, mint 


