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Mély sötét
Akkor éjjel a börtönben fájt a fogam. 
Egy sötét éjszaka. 
Az emberek aludtak.
Nem tudtam üvölteni. 
Azon a sötét éjszakán nem tehe"em semmit. 
Fájdalommal küzdö"em.
 
O" volt egy öregember. 
Azt hi"em, halo". 
76 éves. 
Nagyon beteg volt.
 
Az emberek aludtak. 
Ese" az es!. 
Kutyák voltak o". 
Sötét éjszaka. 
Mély sötét.
Fáztam.
 
Mocskos hely volt. 
A padló kemény volt. 
Nem volt se párnám, se takaróm. 
Fájt a könyököm, a térdem és az összes csontom. 
A padló nagyon kemény volt. 
Nagyon-nagyon éhes is voltam.
 
Az az öregember kint aludt a börtönudvaron 
a kerítés melle", piszkos cip!kön. 
Beteg volt, és nem engedték, hogy bent aludjon.
 
76 év. 
Hosszú szakáll. 
Egy muszlim. 
Myanmarból. 
Egy titokzatos öregembernek hi"em. 
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Hányt a kerítés melle". 
A hányásában kelle" aludnia. 
Nagyon piszkos volt. 
Úgy aludt, mint egy magzat.
 
A börtönben mindenki közel feküdt egymáshoz. 
Néhány gyík bogarakra vadászo" a tet!n. 
A börtönben világos volt, de odakint sötét.  
A legtöbb ember leped!je koszos volt – zöld szín#.  
Nekem nem volt se leped!m, se párnám. 
 
Hirtelen megeredt az es!. 
A gyíkok és a bogarak elmentek.  
A kutyák ugatni kezdtek. 
Egy tömegsírt lá"am magam körül. 
Zöld szín# volt. 
Felálltam és a börtönajtóhoz mentem. 
Az öregember az ajtó melle" aludt, de kívül. 
Lá"am és azt hi"em, halo". 
Lá"am a hányását.
 
A távolban fény izzo" egy fa ala". 
Azt hi"em, gyerekek alszanak 
a börtön melle" 
egy meleg, puha helyen 
álmukba merülve. 
Egyik este lá"am a gyerekeket. 
Játszo"ak. Boldogan.
 
A fények cigare"ák voltak. 
Néhány !r volt o".
 
Fájt a fogam. 
Küzdö"em a fájdalommal. 
Odakint nagyon sötét volt.
 
Mély sötét. 
Csalódo" voltam 
és nagyon szomorú.
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Anyám, Reza anyja és Fazel anyja együ" sírnak. Hallo"am a Seymareh folyót velük sírni. Fazel 
faluja ala" van Sirwan, a világ egyik leg!sibb és legfontosabb városa. 
Sirwan városa. 
Az anyák könnyei a legrégebbi városra hullanak, sírnak Rezáért és Fazelért. Hallo"am Kurdisz-
tán minden szép hegyét sírni. Egész Sirwan sír. Hegy, folyók, vadvirágok … mind sírnak.  
Egész Sirwan sír, minden elválasztva anyjától. 
Hallom a leg!sibb énekeket, hallom az anyák kántálását Ilam városában, Sirwan városában, Kurdisz-
tán-szerte. Hallom a sírásukat a Manus börtönb!l. Hallom a leg!sibb dalokat, ahogy anyák éneklik 
!ket. Ezt a fajta éneket Mournak hívják. Mour a leg!sibb dal, egy dal, amelyet a kurd anyák énekel-
nek %aikért és harcosaikért, akik életüket vesztik a Kurdisztán földjét támadó ellenséggel harcolva. 
Ez egy dal a bátor %akért.

Fazel és Reza bátor %úk voltak. Az életükért harcoltak. 
Amikor Kurdisztánban voltam, sokszor felmásztam a legmagasabb hegyre. A legöregebb gesz-
tenye-tölgyek élnek o" fent. Hallom a gesztenye-tölgyeket is sírni. A szívem re"enetesen nehéz, 
mert a legmélyebb és legszomorúbb Mourt hallo"am ma anyámtól. 
Még sose hallo"am ilyen Mourt, Mourkórust, Reza anyja, Fazel anyja és az én anyám énekelték. 
Ez a kurd kultúra. Dallal születünk, dallal élünk, dallal harcolunk, és dallal halunk meg. A legmélyebb 
bánatot érzem Fazel halála mia" és Reza halála mia" is. Megérdemli, hogy a legmélyebb Mourt 
énekeljék érte. A szívem nehéz, mert sírok és hallgatom a legjobb barátomért énekelt Mourt, a 
világ legtávolabbi szigetén lév! börtönben hallgatom. 
Sose gondoltam, hogy kint egy távoli szigeten, kint a hatalmas, csendes óceán közepén hallani 
fogok egy Mourt, amely a legbátrabb kurd %akért szól.  Folyton arra a Mourra gondolok, amelyet 
anyám fog énekelni értem, amikor meghalok. 
Azt gondoltam, hogy azt a dalt a szép Kurdisztánban fogják énekelni értem. Biztos vagyok benne, 
hogy Reza és Fazel ugyanúgy gondolták, mint én, de az ! életük egy távoli helyen ért véget, nem 
Kurdisztánban. 
Igazságtalanság mia" veszte"ék életüket. 
Egy idegen országban veszte"ék életüket. 
Ki volt o", mikor meghaltak? Anyám, Reza anyja és Fazel anyja, mind együ", mind gyászolva, 
mind énekelve a legmélyebb Mourt.

Burza Patrícia Kármen és Tóbiás Krisztián fordításai
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