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Hegedűs Zsolt
Sulyok Vince versei

SVÉDCSAVAR
Előszó

FEKETE NAPOK

Mikor már ésszerűbbet nem tehettem:
gyalog és vonatokra kapaszkodva
a forradalmas fél országon át
az óvó házba hazamenekedtem.

Újságot szerkesztettem, fegyverem
csőre töltöttem, jártam sorok élén.
Enyémnek vallottam a forradalmat
s legtöbbünk együtt járt velem.

Az újságot most más írja. A fegyvert
elrejtettem. De éj és napon át
kínban csodálom, ahogy ellenáll
ez a kis ország, ez a megvert.

Napok születnek megfúló napokra.
Magamat marva mérem én az udvart
a konyhától a füstölgő ganéig
s szétpattog a jég a lábam alatt darabokra.

Ménfőcsanak, 1956. november 20.

Zita néni és Arnold történetei Stockholm külvárosában, egy rozoga VAX számítógépen születtek, és a HIX, azaz a Hollósi József által megalapított http://
www.hix.com elektronikus újságjaiban jelentek meg 1993 és 1998 között. A leveleket 1994-ben Pataki István, majd 1995-ben Puskás Zoltán (peze) összegyűjtötte,
és elektronikus úton elérhetővé tette. Az ékezetesítés és honlaposítás áldozatos
munkáját Umann Kornél végezte.
Az Interneten szerzett barátaim – a névsor külön könyvet igényelne – biztatására, Tar Károly, Erdélyből áttelepült, író
segítségével kiválogattam, átjavítottam,
és kötetbe foglaltam a
számomra kedves,
„Zita néni" aláírással
megjelent írásaimat.
A történetekben
szereplők kitalált személyek, az esetleges
hasonlóság a megtörtént eseményekkel a
véletlen műve. Az írásaimmal kapcsolatos
magánlevelezést megtartottam, ahogy
számítógépes berkekben mondjuk: „elmentettem". Esős délutánokon előveszem és
jólesően olvasgatom.
I l ye n k o r
megint
"Zitanéni" vagyok…
Hegedűs Zsolt
zitaneni@hungary.org
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Hetvenkedem
szemüvegemet már végleg elhagyom,
láttam a világból éppen eleget,
befelé figyelek, s rendre kihagyom
az agyamba nyilalló rémképeket
hetvenen túl hetvenkedhetem,
nagyot hencegni volna végre jó,
s azután is hetykélkedhetem,
végül úgyis végleg betakar a hó
bevettem már minden pirulát,
hetvenkedhetnékem rám vicsorít
nászágyam asszonyt ritkábban lát,
nincs olyan kár, mi engem kiborít
házamnál, hazámnál én öreg
sértetten rám ereszkedik a csend,
mondókám sok ismételt szöveg,
de legénykorom vissza-visszacseng
hencegtem, hogy értem én e kort,
hajam még nem ősz, még nem tar fejem,
kerültem minden bajt s kórbokort,
hetvenen túl az ész legyen nejem
bizonykodom, még sok a dolgom
kérkedtem, halni sohasem fogunk,
hánytam-vetettem sokszor sorsom,
unalmas őszhöz lehet-e jogunk?
hetvenen túl hetykélkedhetem,
időmbe – mondják – minden belefért,
kedvem szerint gyengélkedhetem,
hetvenkedem hát minden jó napért

FÉLHANGRA

Berozsdáltak a fegyverek,
víz marta meg a puskaport.
A tenger vize fekete
s fehéren füstölög a fjord.

Hol kétszázezer elfutott,
én zártam be a gyáva sort.
A tenger vize fekete
s fehéren füstölög a fjord.

Északra mentettem magam
s lemosakodtam már a port.
A tenger vize fekete
s fehéren füstölög a fjord.

Börtönben küzdőtársaim,
mert, bűntelen, mind meglakolt.
A tenger vize fekete
s fehéren füstölög a fjord.

Zizeg az eső, gyűl a sár,
elrothad lassan, aki holt...
A tenger vize fekete
s fehéren füstölög a fjord.

Oslo, 1957. augustus 25.
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HIÁBAVALÓSÁG HALOTTAI
Összetört, ifjú arcok rózsaszirmai,
szétzúzott virágéletek:
fiatal mosolyotokból mi lett?
reménykedéstekből mi lett?
hősiességtekből mi lett?
Meghasadt kristályú szívek,
szétroncsolt tiszavirág-életek:
lúgként maró kínotokból mi lett?
sikolyaitokból mi lett?
könnyetekből, véretekből mi lett?
Hiábavaló volt hősi halálotok...
Ellenetek szavaznak a túlélők,
kik habzsolva és tülekedve,
harácsolva s böfögve élnek.
Elfolyt szemetek nedves fénye,
lehervadt nyelvetekről a szó,
torzult grimasszá fagyott nevetéstek,
testetek piros palotája
porrá omolt, kifakult csonthalommá,
s elúszik emléketek is
tetőtlen évek csilló magasában,
mert könyörtelen étvágyával
fölfal, fölemészt titeket
mindenestül a burjánozva növő élet.
Csak ifjú orcátok szomorúsága
nem fogyatkozik: mindörökké
ott ragyog a hold fényének fehér havában,
s ott csapong sóhajotok is az őszi szélben,
susog alant a fák közt, s fölszáll,
zúg gyermekhangok kórusaként tisztán, távol
a jégmagányú, csillagszikrás mindenségben.
Oslo, 1966. szeptember 29.

megint üres tudatalatti ágyam
agy-tisztára mosott ész-simára vasalt
ágyneműm most is érintetlen
csecsemőként kőbölcsőbe fektettek
s nem nőtt ki belőlem a Mindentudó
nem ringattam soha glóriás babákat
mindig magam fölött virrasztottam
kihúzott derékkal cselekvő éberen
istenektől örökölt elmúlásra várva
a percet mikor szép emlékek híján
végső megnyugvásomat színlelve
a mérhetetlen idő párnáján pihenhetek
tudatuk alá magunkat mélyen beásva
vesztegelnek világnézeti bajnokaink
egyszálelvűek újra a végső viadalra
isteni uralmukra készülnek itt
hitem izzó anyagiságomba révül
rajongva a felfedezetlenhez közelít
magam vagyok a lehetséges csoda
ólmos eszmék súlyát kilóval mérték
jövőtlenül sok sártól súlyos pihe
az égig érő transzcendens függőségében
dönthet-e mindig a soros isten
megbabonázott tekintetünk mindet
élethossziglan magunknak rendeli
kinyilatkozásokban dogmát dogmára szül
védi tévedhetetlen hitt önmagát
bélyegzett emberségem hirdeti szüntelen
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