
a vidéki sors melankóliáját, és a melankólikus merengés álomvilá-
gába tért. A „száműzetésben”, aminek érezte sorsát, találta meg —
enyhítőnek — az álmokba merülést. Az álomba hajló, csöndes fel-
vidéki kisvárosok világa pedig különösen alapot, lehetőséget adott
ehhez. Mindezt elviselhetetlennek érezte, és ez még később is fájó
emlékként tolult elő, mégis olykor a megszépítő nosztalgiával tár-
sult. Végső soron hangulata, varázsa is volt a magyar vidéknek és
a kisvárosoknak, sok színt, ízt, felgyűlt értékeket jelentettek: szám-
talan költőnknek, írónknak, festőnknek adtak egy életen át végig-
kísérő érzelmi töltést és emlékeket. Mindezt utólag Juhász Gyula is
felismerte: „Sziget és Léva, Várad és Szakolca / S a többiek, sok
kedves, régi táj, / Fölrémlenek ragyogva és borongva, / Mind, ami
szép volt és mind, ami fáj. // Emlék és vágy zászlóját, koszorúját
/ Kitűzöm némán tornyaik felett: / A jó remény rózsákat hint reá-
juk / És nefelejcset az emlékezet!”

Minden belső őrlődése, vívódása és kínzó képzetei mellett azon-
ban egy életre szóló kötődés, vallomás, amit a De profundisban meg-
fogalmaz: „A legsötétebb ég alatt, / Isten, Téged találtalak. / A leg-
mélyebb örvény felett / Uram, én Téged leltelek. // A csillagtalan
éjjelen / Egy láng lobog a lelkemen, / Mint reves fában gyönge
fény, / De mégis élet és remény // Isten némán hozzám hajol, / S
engem idéznek valahol.”

Becsüljük, szeretjük, és sorsát átérezve mi is idézzük emlékét, ha-
lála után immár hetvenöt év távlatából.

Arcok üvegen át
A saját kiáltásaim tartanak fogva.

Mint egy keretbe foglalt próbababa,
jeges, áttetsző cellákban forgok.
Nesztelenül hullnak vágyaim:
opálos szövetek a levegőben.

A vitrinen át rám meredő arcok.
Hajszálaikat is megszámlálhatom,
lehunyt szemhéjuk mögött pásztázhatom
álmaik lebernyegét.
Érintés nélkül is karcolhatom
szaruhártyáik lüktető falát.
Határaik közé húzódtak emlékeim.

KIRILLA TERÉZ

838

Eleje:Layout 1  2012.10.15.  15:44  Page 838



Lépteik ütemét,
mint egy harangjátékot,
végigkongathatom az üvegtáblákon.

A mozdulatlanság rejti titkaim.

A kockákon túl ott a régi város —
csupa gótikus alakzat.
Kőívek árnyai szállnak,
az arkangyalok glóriái
egymás félkörébe tapadnak,
mint a plakátokon sorakozó narancsok.

A mindenség felszelt gyümölcsei.
Lehámozott héjak közt kutathatod,
vajon melyik lehetek közülük én?

Szeretted hallgatni, ha szóltam hozzád,
mint egy madár szárnycsapását,

ujjaid közt pergetted a napokat,
amíg én önmagamra vártam
a liliomfehér üvegfalak közt,

a neonfény szárította arcok
mozaikját megtöröd, mint a kenyeret.

A tér akkor leveti előttünk
mértani köpenyét.

Azon a napon, amikor lélegezni kezdek,
ez a mozdulat marad az egyetlen táplálékunk.
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