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És írni kell
A hetvenéves Hegedüs Gézának

Csak betű legyen, betű, abból is sok
s ho egy könyv von is, de az szép legyen:
il/éhen derengjenek föl a titkok,
váljék képpé az, ami képtelen.

Boltozatos könyvtárak homályában
bolyongtunk, vékonylábú kisdiák,
mászkáltunk mindenűtt, ahol csak sár van.
gylÍjtöttünk gombot, reklámcédulái.

Olvastunk árjegyzéket, vad riportot,
Robinzont --- magunk is Robinzonok;
Lestűk, ahogy az éjszaka kibontott

hajában aranyló csillag-betűü

mutatja föl s a Vénusz is lobog,
maid minden hirtelen a fénybe tűnik,
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majd minden hirtelen a fénybe tűnik

és írni kell, mert vár a nyomdagép;
eszméinket ólombetűkbe szűrik,
minden szavunk fehér papíron ég.

Mondhatnok : "intellektuális játék";
a vers csak .per similitudlnes"
s a lantos ha a dörgő ég alá lép,
villámló húrba csap, akkor mi lesz?

Ha egyszer négyszemközt a mindenséggel
megtorpan és ajkára forr a szó,
látja, hogy körülötte mindenki térdel,

remeg, a látamásba belesápad
apokalipszisnek is mondhatá -

ahogya reszketű cseresznyefákat
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ahogya reszkető cseresznyefákat.
Ó szomvűség, Európa Iciizepén
csillaggal aggatja telea század,

-de nem aranysziivésűvel, szegény,

paplrbát vágott, foszló csillagokkal
II sötétség végsiJ óráiban,
dermeszt/i hidegben tűzzel, gyilokkal.
hetűvel is, ha öl, akármi van.

Fölrezzentünk a suttyó szélfúvásra,
hová lettek a régi istenek,
tavasz jött, havak-jegek olvadása.

réviiletben fogant zsoltárok, versek,
szo-boldogság ~ a vérben is remeg.
Hal/ottuk, hogy a szú II fában perceg.
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Hallottuk, hogy a szú a fában perceg . . .
és igy telt volna el a hetven év,
nekem "csak" hatvanhat, de minden percet
följegyeztek a gyertyás gesztenyék,

akkor is, ha a győri Sárkánylyukban
emeltük egymásra a móri bort,
vagy jóval később -- mert mi mindig útban -
a Kis Füstösben, Garibaldi volt

kedvenc tanyáján szóltunk Felicéűek:

Signore, ecco, Frascatit ide!
Rákóczi nyelvén zendült föl az éne/c.

Kínáltam neked jenki cigarettát.
Pipáztál csak: Néztél a semmibe.
S fölsóhajtottál: Istenem Visegrád!
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ffjlsóhajtottál: Istenem, Visegrád ...
Zsuzsád bólintott, könnyes lett szeme.
Köröskörül a Hét Halom .figyelt rád
s a mitológia száz istene,

mindenekelőtt Héliosz Napisten.
Dehát, ugye, nem vettük komolyan.
Kiiltészet! - ennél szebb szo nincsen.
Koccintottunk rá egyként, boldogan.

Nyolcvan könyv hogy férhet el hetven évben
és jobbára vaskos, szép kötetek.
Alkottál megszál/otton és merészen,

ahogy, remélem. egyszer én is irok,
ha vén Kronosz lazítja övemet.
Csak betű legyen, betű, abból is sok.


