
ocZiik meg talán a legtovább Áprily nevét. Míntha már négy sor is ele
gendő volna arra, hogy mindent elmondjon; szavai egyre gyökösebbé
válnak, még szíve aritmiájába is négysorosaival viszi a ritmust, néha
olyan döbbenettel, mintha két kihagyás között szülné világra a strófát.
Vagy talán fáradt, s "köd ül a hangok megfáradt során"? Néha úgy érzi,
hogy "nagy líra nincs", mégis énekelni szeretne tovább ...

Költőnk elsősorban ember volt, remegő, daloló ember, ahogy magát
találóan jellemezte, s ember tudott maradni a második világégés borzal
mai között is. Szörnyű látomásokkal viaskodik, a gyermekei holttestét
kereső édesapa kétségbeesett kiáltása sir át a sorokon, s csak akkor nyug
szik meg, amikor Jehova megmenti három gyermekét; nem is marad más
szava, csak a háláé: Halleluja! Sokszor érte vád, hogy szigetre menekült
korra problémái elől; pedig az őrület tombolásában ércessé váló hangon
énekelt: "A jövő elé tisztán állhatok: én láttam, mikor ti vakultatok."
Hirdeti, hogy az itt a hős, aki a "kor dühével bús homlokát felszegve.
szembeszáll", s bár a hősies lázadás nem kenyere, mégis, amikor megérzi
a borzalmakat. a föld fölött járó "őrült forgószelet" riadót énekel: "Ra
gadj szerszámot s ásd az árkot, olts,! - és ha kezed nem bírja már: si
kolts!" A világon végiglángoló "tüzek hörgésén" is átfénylik az egyetlen
menedék, akihez odafuthat tépett vágyaival, bizonytalan sejtelmeivel :

S mikor völgyünkre tört az áradat,
s már. hegy se volt, mely mentő csúccsal intsen,
egyetlen egy kőszikla megmaradt,
egyetlen tornyos sziklaszál: az Isten.
Az illanó habokra elmélázva tekintő Marcus Aurelius késő unokája

az Ister, a "sO'rsfolyam" partján álmodó költő, aki a visegrádi hegyek
között Aelia Sabina daloló nevének mormolgatása közben készül a hosz
szú-hosszú útra, melynek elején a házsongárdi temetőben Aletta VIan der
Meet "meleg nevének" zengése jelezte az indulást. Búcsúzása ragyogó her
vadás volt, mint az őszé, lombhullató tündöklés, melyet halkan "szürke
gyászba rejt a köd".

LÁNY A LIGETBEN

Szomorúfűzhaja arcába hull,
~ötét szemében komolyság, magánlJ.
VI a lombak alatt társtalanul,
ül mélán a fiatal, barna lány.

Kezében zsongó táskarádió.
Hallgatja tűnődőn a halk zenét.
Előtte fodrosan fénylik a tó,
de szemében hallgatag messzeséa.

E zengő doboz társa, vigasza.
Talán egy szűk albérlet négy fala
várja. Majd portyára hívják a fák;

ne ily magányos, de boldog legyen.
Vagy talán így is boldog. ol tovább
s hallgatja a halk zenét csende.~en.

334


