
V É G H G Y Ö R G Y V E R S E 

E M L É K E Z É S Z S U Z S Á R A 

Eget-vádló dühömben hadd kiáltsam 
minden mennyeknek és minden pokolnak 

velőt-sajdító irgalmatlan lázban, 

hogy megrendüljenek minden hatalmak 
kik feltépték a végtelen nyugalmat, 

mely már régóta szunnyadott velőmben — 

csak szunnyadott: egy hírrel fölkavartak 
s most, mint a tűzhányó, kitör belőlem 

s pusztító lávaként vad átkom szertefröccsen. 

II. 

„Pusztuljatok ti gyilkosok! Ti gyávák!" 
lázadj fel Végtelen, tipord el őket! 

Zsuzsanna, mint egy gyönge kis madárkát 
a részeg istenek orvul megöltek 
s azt sem tudom: hegyek vagy messze völgyek 

fogadták porlasztón magukba tested. 

Ha volna is virágom, mit letörjek 
sírodra néha, merre, hol lebegjek? 

Tűnő halmot hol épített a szél feletted? 

III. 

Az élet bennem málladozva porlad, 
mint márványból vésett királyi álmok, 

ha már szemcséi egyszer meglazultak — 
de szavaim addig magasra szállnak, 
míg az életnek és nem a halálnak 

vagyok megbonthatatlanul cselédje — 
ha élve nem: magamban megtalállak: 

emléked folyton hullámzó zenéje 
belevarázsolt régen a tündér regékbe. 
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XII. 

A mosolyodból lepke lesz maholnap, 
de nem halkul fülemben buggyanása — 

pillantásodból nárciszok dalolnak 
a serdülő tavasz fuvallatára; 
de nem lankad szememben csillanása, 

gyönge melled gyümölcsöt érlel őszre, 
de még kezem emlékszik hajlatára 

és álmaimban villanó szemölcse 
oly forró, mintha még valóban tündökölne. 

V. 

Az élet porlad, málladozva bennem, 
de te egészen nem halhatsz meg addig, 

amíg erőm lesz egyet is lehelnem, 
míg életem a porba nem hanyatlik — 
egy hangfoszlányon hányszor átiramlik 

a multat és jövendőt fölkavarva 
a te hangod, mit nem hallottam annyit, 

míg éltél, mint amennyiszer suhanva 
most bűvölőn köröttem itt lebegsz, Zsuzsanna. 

VI. 

Nem is te vagy talán már: régi évek 
elillanó szagát érzem nevedben, 

feldúló dallamot, kihült zenéket, 
miket melletted akkor megszerettem, — 
még mindig Antares lebeg felettem 

s a tiszta égbolt összetört üvegje — 
ha emléked gyötrőn szívembe rebben — 

s talán nem is téged szerettelek, de 
szerelmes voltam engem-tükröző szemedbe. 

VII. 

Az ifjúság ott lüktetett szívemben, 
s magamban már nem tudtam elviselni — 

hálódba ez taszított akkor engem, 
szeretni kellett; mindegy: kit szeretni — 
asszony voltál te is, több, mint a semmi, 

nem, mint a lenge fény: megfoghatatlan: 
volt szájad és öled s elég volt ennyi — 

nem tudhatott veled betelni ajkam: 
új ízeket kínáltál minden pillanatban. 
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VIII. 

Asszony voltál te is, miként a többi 
s te sem voltál több semmivel, Zsuzsanna — 

hagytad magad szeretni és gyűlölni; 
lenyűgözött vad szépséged hatalma — 
de hogyha akkor más kerül utamba: 

az oldja föl leláncolt szenvedélyem — 
és szívem most talán azért jajongna 

a bánattól s a kínoktól kevélyen 
hullámzó, mindent elmosó, merész zenében. 

IX. 

Oly szép vagy most azért emlékeimben, 
mert minden percem sisteregve lángolt — 

de, mert te gyujtottad fel őket bennem: 
halottaidban légy örökre áldott — 
márványt nem adhatok, mint a királyok: 

versből építek kupolát porodra, 
hogy megőrizzen téged, mint az álmot 

zsongó-dongó agyunk egy rejtek odva, 
honnan előtör egyszer, perzselőn lobogva. 

X. 

Bennem az élet minden sercenése 
nyomot hagy, mint a kéz a lágy viaszban — 

te megsebeztél s mit huszonnégy éve 
hordoztam öntudatlanul magamban — 
a lánc-szakító szenvedély kirobbant 

belőlem és megedződtem hevében. 
Hogyan köszönjem meg neked e roppant 

kincset, mely hozzásegít, hogy szegényen, 
— mert nélküled — életem úgy-ahogy leéljem? 

XI. 

Jelen vagy és leszel minden soromban: 
igéim, jelzőim téged dicsérnek — 

jelen vagy kenyeremben és boromban, 
jaj, nem tudhatlak megtagadni téged: 
már mindent hozzád, emlékedhez mérek — 

halandó tested elpusztult, de bennem 
tovább élsz, mert pusztítasz, mint a méreg — 

ha vinnyognék se véd meg senki engem: 
magányos félelem lapít ijedt szívemben. 
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X I I . 

Ó mennyi színt és mennyi-mennyi álmot 
temettem el veled, Zsuzsanna, kedves — 

kicsit az én halálom is halálod: 
az elmúlás hozzáhajolt szívemhez — 
de nem félek: az enyém is ilyen lesz; 

szemem lehúnyom: számat nem nyitom ki — 
az alkony és az ég hiába vemhes, 

hiába fognak síromnál zokogni — 
ha már szemem lehúnytam: számat sem nyitom ki. 

XIII. 

Az évekkel nősz, egyre, mint az árnyék, 
ha már az ég szétomlik alkonyattá — 

és egyre nősz, amíg a föld hazám még, 
földporhanyító nárciszos tavasszá — 

nősz és élsz, mert az ifjúság te voltál 
a szájam, jaj, már hasztalan tagadná: 

neved úgy él szívemben, mint a zsoltár 
s emléked részegítőbb bármiféle bornál. 

XIV. 

Zsuzsanna! Antares! sok esti csillag! 
séták a Rózsadombon, merre szálltok? 

az évek jaj, hová, még merre hívnak? 
s ki tudja, hogy mily buktatókra várok 
melyek jobban megráznak, mint halálod — 

ki tudja? — s, te már tudod, Zsuzsanna, 
ki ott fenn szállsz, mint az azúr sirályok, 

élet s halálként csöndesen suhanva 
ott, hol kék ívbe hajlik az ég őszi hamva. 
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