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Vannak költői életművek, 
amelyek valamiért kiesnek 
a köztudatból. „Reám ha-
vaznak hulló percek, órák, 
/ Üres lapok” – írta Szőcs 
Kálmán Üres lapok című 
versében, megérzett vala-
mit abból, ami rá és költé-
szetére vár. 

Az első forrásnemzedékhez 
sorolt–tartozó költő, bár csupán 
harmincegy évet élt, hét verses-
kötetet és egy színművet hagyott 
maga után. A „hálás” utókor va-
lamiért – mint annyi más szer-
ző esetében, lásd például Boér 
Gézát – ezúttal sem igazán tu-
dott mit kezdeni az életművel, 
és annak ellenére, hogy több 
próbálkozás is történt a költő 
emlékének és műveinek köztu-
datban való tartására, a siker 
elmaradt. Pedig halála után két 
egészen kiváló, reprezentatív 
kötet is megjelent: A legszebb 
éneket kerestem (Csiki László 
válogatásában) és a Küldj mil-
liárd palackot (Sütő András 
előszavával).

A maga korában sikeres köl-
tőnek számított, és a megjele-
nő versesköteteit napok alatt 
elkapkodták az akkori olvasók. 
De higgyék el nekem, egykori 
ismertségéből nem sok maradt, 
a mostani középkorúak és fi ata-
lok legtöbbje még csak a nevét 
sem hallotta soha, nemhogy a 
verseit ismerné. Az, hogy egy-

szer csak szembejött velem az 
internet káoszából az Istenem, 
telefonálj! című verse, és fel-
fedezhettem magamnak ezt a 
nagyszerű költőt, az csak egy 
szerencsés véletlen.

Ezt követően történt, hogy az 
ország összes könyvantikváriu-
sa megismerte a nevem, ugyanis 
valóságos hajtóvadászatba kezd-
tem a könyvei után. Végül aztán 
egy csíkszeredai könyvüzlet an-
tikvár részlegén leltem rá a költő 

posztumusz válogatott verseire, 
mely egy hagyatékból került az 
antikvárrészlegre. 

Munkásságát nem méltatom, 
már megtették mások, akik 
sokkal jobban értenek ehhez. 

Én azzal is megelégszem, ha el-
olvassák ezt a néhány versét és 
megszeretik őt.

Igába, 2017
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Megszokom lassan a régi szidalmak  
mindenik szép kicsi változatát,  
bamba tanárok ím főnökök rajtam,  
írni tanítanak újra, s a fák  
újra kinyílnak, ó, mégis tavasz van! 
 
Megszokom lassan a szótalanságot,   
és ugyanúgy a hiába-dumát,  
verstelen éjem is megszokom egyszer,  
utamon mindig egy patkány fut át.  
s végtelen éltem is megszokom tán. 
 
Mert fi gyeljetek ide: megszoktam, hogy nincsen anyám.  
Megszoktam, hogy akárhányszor megírom, senkit sem érdekel.  
Megszoktam, hogy egyetlen szerelmem, aki úgy csókolt,  
mint örvény a papírhajót, most mást ölel, és őt más öleli.  
Megszoktam azt is, hogy letagadjam. Megszoktam  
írógépemet és tollamat is, bűneim részeseit,  
megszoktam, hogy van feleségem és nincs szeretőm.  
Megszoktam mindenik tébolyult gondolatom,  
megszoktam azt is, hogy tökfejű bohócok mikor verset  
írnak, hódol a cirkusz és hódol a többi bohóc.  
Megszoktam intelmeket és fenyegetést, fájdalmaim is  
megszoktam, melyek rám ballagnak hajnal felé  
(gyomor, máj, fej, hidegrázás, félelem), megszoktam  
már minden alattomos orvosságot, a világot is.  
S oly furcsa, hogy pont most nehéz élni tovább.
  
Megszokom, megszokom, megszokom lassan  
vétkeim,  álmaim és tudatom. 
 
Máris egy levelet írok, így kezdem:  
Kedvesem, élek még és tudatom,  
megszoktam mindent már, úgy, ahogy mondtad,   
ízlik az étel, a fegyver kevés,  
gyermeked is lesz majd, szólj néki rólam.  
Megszokni könnyű, csak élni nehéz.

Szőcs Kálmán
Megszokom Félmúlt

Üres lapok

Istenem, telefonálj!

Kamaszlábú éveim szaladnak,
Hiába hívás és felnőtt szigor,
Viszik kinőtt ruháim, apró halaim,
A horgot, melyen fönnakadtam annyiszor.

Vajaskenyérnyi holdam megy velük,
Nyitott könyv száll egy szálkás matracon,
Vén házak mennek el, nyikorgó kapuval,
Nincs hely, hol álljak, nincs ágy, hol alhatom,

Gondoltam arra is, majd visszajönnek,
Ha megéheznek valahol,
De egyre éhesebb, lám, én vagyok,
S nincs tányér, kanál – csak kés az asztalon.

Ordítok már, ahogy kifér a számon,
Vissza, hé ! Szemberöhög a sok vagány,
Úgy látszik, mégis engedetlen,
Rossz voltam mégis, rossz talán.

Világjáró versek temetője vagyok,
Súlyosodni érzem nagyra nőtt szívem,
Reám havaznak fagyott percek, órák,
Üres lapok.

Aprók a tetteim, hát gondjaim nagyok,
S ellopózni készül már az ifjúság,
Reám havaznak kihűlt percek, órák,
Üres lapok.

Az út végén hátra csak indulást hagyok,
Tollas kezem fészket rakott magasan,
S reám havaznak múló percek, órák,
Üres lapok.

Elégek így is, ám tüzem már nem ragyog,
Nevem nem írják föl márványszoborra,
Reám havaznak hulló percek, órák,
Üres lapok.

Napok óta vagyok némaságban,  
nem beszélek senkivel, hát senki  
sem beszél velem,  
motorzúgás és benzin a világ,  
némán égnek lelkem pattanásai  
esténként, a piros petúniák.
  
Gyűlöltem azokat ott kint, és mégis  
bánt, hogy nincsen hírem róluk,  
elbújtam, de lesem, hogy csenget-e   
valaki. Magány van és alku van,  
nem teszem ki a tejesüveget, hogy a hölgy  
rám kopogjon reggel: „Bocsánat, uram.”

Emberhang kellene, az kellene,  
amit utálok. Amire példa nincs, s mire  
már nem lesz mentség. Kiáltanom kell,  
tornyomban nincsen már harang,  
várom hát, hogy a kagylóban, ott az  
ajtó mellett, szelíd csengetés után 
 
megszólal a hang.




