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Ebháti elégiák 
 

Vásárhely fölött a naplementeVásárhely fölött a naplementeVásárhely fölött a naplementeVásárhely fölött a naplemente    
 

Lányomnak 
 

Vásárhely fölött a naplemente bölcsebb: 
az augusztusi ég csillaghullást előz 
nyugatra torlódó bárányfelhőivel. 
Marosszentgyörgy felől szellő fúj a tájra 
s ó-zsidó temető hűlt helye álmodik 
csodát. Gyermekként még köveit böngésztem 
s a Hipp-hoppról révült ezüstláncra szemem; 
bogzódó Marost nem látni onnan sem már. 
S hiába viszlek az Ebhát 4. alá, 
régi lakásunk tág szemű ablakába, 
innen csak vérvörös napkorongot látsz majd 
s aranyba öltöző toronygombokat. Hajt 
ez a szellő tovább: temetőkert fölé, 
a Vulkán utcába — innen s onnan közé. 
Tömbházlakásunkról, lapos tetőn állva, 
hagyd, hogy a napsugár hozzád is elérjen. 
Ide felérnek a Város fény-szagai: 
novemberi gyertyák s őszirózsák füstje, 
a Főtér rózsái s a Nagygát halszaga, 
nagypiaci dinnye túlérett mámora 
s az első ibolya illata a Kertből. 
Hangok is keresnek. Néhai szódás ló 
a Sáros utcából nyerít fel idáig. 
Gólt kiált a Liget s Víkend víg zenéje 
halkul. Vecsernyére kondulnak harangok, 
s a Kombinát dudál belé önhitt garral. 
Kósza vitorlázó gólyát riasztva száll. 
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A Nap dalol már, mint kitárt szárnyú madár. 
Színek, hangok, ízek, szagok mámora ez. 
 

Csupán öt fenyő áll útjába a fénynek. 
Dédnagyapám épült lucfenyőbe itten, 
s hazatalált ide tanító nagyapám. 
Apám sóhaja leng harmadik derekán. 
Öcsém is belenőtt hulló tűlevélbe… 
 

Erezik az ágak a fényeket ott lent. 
Csíz, csonttollú, cinke hanglepelbe vonja. 
Érintsen most téged. Különben már csend van. 
Mintsem kérdéseket írna egy levélre, 
naplementém bölcsebb. Övé minden érdem. 
 

Zára vára, 2010. augusztus 21. 
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Édesanyám drága, pünkösdi fenyves erdő ködét szitálja a hajnal, 
s a csíksomlyói Salvator kápolna fölött nyílik az ég aranybokra: 
Babba Mária érkezik, a Napba öltözött. Miközben  
a Duna barna iszapját rétegekben rakja a Margit-sziget köveire, 
uszadékfák ütődnek a lezárt híd pilléreihez: árvizekbe degedt emlékek. 
Nem vagyok szomorú a csonkaország szívében, időzónányira nyugatabbra. 
Kibékülve sem vagyok magammal, de senkitől sem várok bocsánatot, 
könnyes adósságokkal tartoznak nekem otthon, embernek emberek. 
Tudom, beteg vagy, s úgy élsz, mint költők anyja mindenütt, szegényen, 
illőn megosztva szereteted melegét rég eltávozott gyermekeid között. 
Hétfői hajnalban írom levelem neked Vásárhelyre. — 
— No végre, mondod, jött egy szó attól  
a fiútól, aki Húsvét idején ’90-ben törött kulcscsonttal beteg fiát 
vitte át a túlsó partra: zsebében a ’79-es Quasimodo kötettel. Szegény,  
hiszékeny jó bolond, lélekben tiporják majd agyon egy szép napon valahol. 
— Emlékszem, a kisállomásról zötyögő vonatok vitték a székely körvasúton 
a kis faládát a pónyikalmával Sepsiig s onnan Kézdire, a Feketeügy mellé, 
ahol a Fortyogó vizében először láttam csíkbogarat. Azt akarom most, 
csupán annyit, hogy megköszönjem a konok egyszerelmű hűséget, amit te 
ültettél belém. Habár mosolyom bölcsessége nem oly szelíd, mint a tiéd. 
De önmarcangoló kegyetlen fájdalmaktól mentett meg szelídséged. 
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Nem fontos most, hogy hull a könnyem érted. Ó, nyájas, jó halál, 
 
ne nyúlj még az órához, mely nagyapám ágya fölött magára hagyottan ketyeg: 
gyermekkorom nyári vakációi zománcos számlapján tükröződnek; 
ne nyúlj a vének szívéhez, kezéhez — 
— Hogy szétszóródik a család. 
— mondtad legutóbb még, te holdvilág arcú, mosolygó szemű 
                                                                        drága édesanyám. 
 

Otthon és itthon között félúton, repülőgépen, 2010 pünkösdjén 
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Hegyem legnyugatibb sziklája. Fiatalságom forgatagában, 
a nyírfaliget koronája fölött indult az utam. 
A málnászók friss fenyőgallyakat vágtak: 
a viperákat verték fel a bokrok tövéről. 
Nyírfajdok nyara volt ez, köves földeké 
a Galonya mellékpatakjainál. 
S én versnyi korallgyökeret ástam ki a nyeregben, 
és bölcsesség és szerelem után vágyakoztam 
száradó herbáriumlapok magányában. 
A Kelemenben még a völgyszájaknál is fukar a föld, 
s ahogy a mozdulatát is kiméri a völgylakó, 
a málnászók csak a Hegy derekáig másznak. 
De ha emeli kezét az üverek felé a hegyhátak vándora, 
igazság jegyében jár: szomorú türelem vezérli. 
És csak ki ismeri a Hegyet, taszíthatja a messze 
látóhatár szélére a Várost, így szemlélve azt, 
mint homorú tükörben a görbülő teret. 
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