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idézett depressziói idején maga is szembenézett az öngyilkosság kér-
désével-csábításával. Hogy a kívülálló, akár barát, közeli hozzátar-
tozó maga is csődöt vall ilyenkor, akkor sem kellene bizonyítanunk
azt, ha a „Halmadár szeme (…) lukakat fúr (…) ellenünk, ellenem”
verssorok nem vallanának személyes érintettségről. Pilinszky refle-
xiói középpontjában, mint csaknem minden versének esetében, nem
mások megítélése, önmaga esendőségének vizsgálata áll.

Egy filozófus
halálára

E. Z. emlékére

1. A jeges partszegélyen
A jeges partszegélyén egy bokron
fönnakadva a félkarú öngyilkos
kabátujját széttárva mentegetőzik,

hogy kivégezte magát. Ne legyen
megcsúfolva, kéri, minden
erőfeszítése, ha egyszer eddig

húzta! Számítsák be legfőbb
törekvése irányultságát, ha már
általános törvényhozás alapjául
nem szolgálhat cselekvése.

2. Jégtáblák
Visszament álmai színterére,
lebukott a töredezett jégtáblák alá,
és meleg forrást keresett. De: nincs-

e túl késő — kérdezte önmagát —
megmenekülni. Még órák telnek, hogy
fölkel a Nap, és becukrozza

a tört felületet. És be kellett látnia,
hogy elvetve a kocka, nincs
visszaút. Ha megadta magát

a gyilkos sugallatnak, süllyednie kell.
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3. Sokk
„A meder szélére kapaszkodva
láttam volna felkelőben a napot.
Aranyba mártózott volna testem.
De lapos tárgyként vonszoltak el
a reggel emberei a megsértett folyó
tekintetétől minél messzebb.”

Csillében a víz
Kossuth Mihálynak

A kezem Kanadában, nagyapám levele a kezemben,
nagyapám levelében a kert, a kertben 
a régi, kimustrált csille, a csillében a víz, 
a vízben az öcséim lubickolnak alighanem,
így írja lelkesen az öreg, itt, az újvilágbeli rokonok 
kertjében semmi csille, a kert végében már
a tó kezdődik, érfagylaló krómacél geometria.
Zavaros képmásom vetődik a sík felületre, elvetélt
vágyak, kavargó szándékok, bizonytalan elhallgatások,
halogatások, találgatások, tapogatózások, nekiszökellő nagy 
lendületek a fényben és sunyi sunnyogás az árny közt,
folyvást átrendeződő portrémat a víz is 
képtelen megrajzolni. Nagyapám régi fényképarc,
fejtartás, elegáns ráncok, minden fényfolt pontos
mércényi fény, minden mokkáskanálnyi
árnyék valódi mélységből érkezik, onnan a kertben 
álló csille hozta még fel, melynek öblében szemcsés 
szénrögök helyett most öcséim csirke-teste, 
festékes csepegés helyett harsogó 
vízkristályok. Kifogástalan zománc mögött
elszánt kitartással végzett munka horpadásai,
nem rozsdálló nemes anyag. Messzire hallatszik,
amint a csille falának kondul ficánkoló öcséim 
apró talpa, rendszertelen dobolás, összevissza
kalapáló szívritmus, zeng tőle a kert, zizeg a levél
kezemben, a csille peremén átfröccsenő cseppek
végiggurulnak kezemen, a levélen, juharlombozattá
mázolják a betűket.
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