
Ha nem is tudjuk, hogya vers végül is odakanyarodik: "Megszólial a ki
mondhatatian - de csak a te szívedben", azért az egyre elvontabb, egyre
tejtettebb vtartalmú közlések irányulása nemhogy homályosabbá válna, hanem'
egyre világosul.

Kőztudott dolog, hogy a példáinkban is felsejlő nyelvi készség, me1y töb
bek közö-tt visszaélésed révén is, a Iíra ősforrásvidékét támasztja fel, Weöres
tehetségének leglelke. Ha - mint mondottuk - beleérzések vagy mulattató
stilpastlche játékok uralkodnak is új kötetén. nem tagadható, hogy lénye
gileg, rangot adóan ez az eredendő lírai teremtő készség uralkodík. Mert új
hang, új költői téma egy van csupán a Merülő Saturnu.sban. Ez a CÍmből is
kisejlik : az öregedés, a haláltól sem félő '-- (hiszen Weöres szerint mélyebbre
nyit ajtót) - halálközelség érzése. A személytelenség elvi hirdetője, a kötet
néhány záró versében, itt válik egyszerre személyesebbé. Ez a váltás vagy
legadábbis a váltás előjele a mentség arra, hogy e mindig önmagában teljes
és végletesen zárt teremtésről szólva, a krítíkus befejezésül mégis a jövőt

kutassa, Vajon az öregedés, ez a beláfhatatlan lírai téma, árnyalja majd át
Weöres Sándor nagyszabású költészetet? Fogódzókat is kínáló emberi sorsot,
személyes emberi legendát szöve bele fémesen csillogó szövetébe?

BÓDÁS JÁNOS VERSEI

PUBLIKÁNUS

Auoi. a szoszeken,
palást vállamon.
Arkangyalnak néztek?
Ezt nem vállalom.
Csak a testem áll ott,
de lélekben én
ott hátul, vámszedők,

bűnösök helyén.

VISSZA NE NÉZZ!

Pirulva egy oszlop
mögött vacogok,
míg harsog a zsoltár
s zeng a sok torok.
Hút vétkek lepnek{mint
undok üszök, seb, ..
,,- - Isten, légy irgalmas
nékem, bűnösnek!"

Sodoma má1' lobogott égve,
s hátrafordult Lót felesége.
Előtte az új, boldog élet intett,
s halált látott, ahogy hátra tekintett,
s mit az Úr mondott, beteljesedett:
a rémülettől bálvánnyá meredt ...

Ne nézz vissza, honnan az Úr kivon,
mert végkép ott ragadsz, a féluton!

GLÓRIA

Van, ki népek íVére, könnye árán
sütkérezik orzott dicsőségben,

s e' .,dicsőség" gyalázattá torzul
a józanuTt utókor szemében ...

S volt, ki mások gyalázatát hordva
vállalt tövist, köpést, hamis vádat
(szentül) - s fején évezredek óta
glóriaként ragyog a gyalázat.
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