
MARIA POPESCU-BUTUCEA

A füg gõ ágy
Ó, sze re lem
Te vi lá got nyi tó!
Egyik sze med del meg tá masz tod ma gad,
Ki szag ga tod a kör möd, a ha jad
Egy rend bõrt is le nyú zol,
Majd meg hin ted só val és bors sal
Le mo sod ma gad a víz su gár ral
Má sik sze med is tág ra nyi tod
Ten ger nyit hör pin tesz
És vá ra koz ni kez desz.

Füg gõ ágyat is ki fe szít hetsz
A gon do lat és a vi lág kö zött.

Ver set, pró zát írt, tu do má nyos-fan tasz ti kus iro dal mat mû vel, ci vil ben tu do má nyos
mun kát vé gez. Írá sai az Observatorul militar, Observator cultural, Apolodor, Pa ra -
dig ma XXI Visul, Almanah s.f. Helion, 2008. c. la pok ban és ki ad vány ok ban, a
www.liternet.ro, www.sferaonline.ro elekt ro ni kus ki ad vány ok ban je len nek meg.
Tag ja a Quebecben élõ ro mán írók egye sü le té nek is.

ALEXANDRU DO HI

Tu laj don kép pen
Az if jú Ianuºnak

Tu laj don kép pen én nor má lis va gyok
Tu laj don kép pen nem hal lok han go kat egyet se
de apám ha lá lá val
igen ér zé keny és óva tos let tem
mind ab ban ami nem lát ha tó
tu laj don kép pen én nem le szek sze rel mes sen ki be
de már az ele mi ben rá jöt tem
hogy fi úk ba lá nyok ba is be le zú gok
és nem csak egyik be vagy a má sik ba ha nem kü lön-kü lön mind egyik be
va la mennyi ta nár ba de még a ta ka rí tó nõ be
sõt a ka pus ba is és az összes ide gen be az ut cán
fájt hogy ek ko ra ér zel mi hul lám zás tört rám
ezért min dent fe lül mú ló kép ze lõ e rõm tá madt
ké pes vol tam bár mit el kép zel ni
mit má sok érez tek és hit tek és fõ leg ho gyan érez tek50
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meg annyi más cso dás vagy po ko li hely ze tet
vén sé ges if jú sá gom ból is em lék szem
egy já ró ke lõ szo mo rú ké pé re
úgy meg ha tód tam hogy egy ka pu alj alá rej tõz tem
el zo kog ni ma gam ahogy má sok vi zel ni szok tak
vagy mi kor a fo gam fájt el kép zel tem
mit érez het az aki a fog fá jást él ve zi
alig vár tam hogy új ra sa jog ni kezd jen
így hát ter mé sze tes hogy nem írok ver set
és sze re tem ha a tér de met cso dál ják

ma már csak a köl tõi gé ni uszt imá dom

Szü le tett 1955-ben, Máramarosszigeten. „Tíz éves va gyok, ami kor meg halt apám –
egy sze rû je len lé té vel meg ér tet tem õt. Hi á nya mi att kezd tem el ír ni, le het sé ges,
hogy a szó a hi ány ból te rem. Anyám szó fo ga dó és is ten hí võ, egy szesz gyár ban dol -
go zott, kis pén zé bõl a ko lozs vá ri Kép zõ mû vé sze ti Lí ce um ba já ra tott. 1974-ben
érett sé giz tem, az tán a Du na-del tá ban ha lász ként dol goz tam, a ka to na éve i met a
bras sói tûz ol tók nál töl töt tem. Az tán vol tam ki ra kat ren de zõ, szo ba fes tõ, kõ mû ves,
kõ fa ra gó, tej ki hor dó, er dei gyü mölcs sze dõ, sors jegy árus, sír ásó, tiszt vi se lõ a te met -
ke zé si vál la lat nál, pos tás, rajz ta nár, csem pe kály hás, föld ta ni ku ta tó,
közfürdõfõnök. 1979-ben meg nõ sül tem, há rom gye re künk van... 1986-ban Své dor -
szág ba szök tem. Itt, rö vi den fel so rol va, üz le ti ki fu tó ként, pin cér ként, ne ve lõ ként,
ker tész ként, sza ma ri tá nus gon do zó ként dol goz tam. 1977-ben kö zöl tem elõ ször...”
– ír ja ma gá ról az Ág he gyen c. svéd–magyar internetes fo lyó irat ban.

51

2014/12


