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rendkívüli ember. Talán azért alakult így, mert mostanában a felsőfok kedvelése, a 
túlzások halmozása vált jellemzővé. Azt hiszem, Schöpflin inkább a századforduló és 
az első világháború előtti évek megszemélyesítője, semmint a XX. századé. A minden 
téren bemutatkozó gazdagság és virágzás élt tovább benne, párosulva mindazon ké
pességekkel, amelyekre az irodalom valódi művelőinek szüksége van. Most, amikor 
ezt a századforduló körüli korszakot minden téren átértékelik, újra felfedezik, talán 
eljött az ideje annak, hogy újra felfedezzük Schöpflin Aladárt.

Imre Flóra

INNEN MÁR ALIG LÁTNI

Innen már alig látni a határt.
Nem lő utánunk senki többé.
Itt fekszünk hanyatt a kukoricásban, 
fölöttünk ég, színtelen ég.
Mintha egy hangya mászna a bokámon.
Csönd van. De milyen csönd, még egy madár se. 
Moccanadan lógnak a levelek.
Jó itt. Senki, túl a határon.
Innen szabad az út. Színtelen ég.
Lassanként szürkül, elmosódik
a kukoricák csúcsa, és
nem látni már a szomszéd töveket.
Az érzékek megcsendesednek.
Jó  itt. Semmit se látni már.
Hallani, ahogy valami szivárog.

ŐSZ VAN

ősz van még napsütéses 
de már fagyos a reggel 
mindinkább egymagunkban 
bolyongunk itt a földön 
felnyurgultak a rózsák 
az alma hull kopognak 
a gesztenyék az úton
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van aki elmegy és van 
aki csak elsötétül 
s mi egyre kevesebben 
a délutáni fényben 
a csöndesedéi fényben 
minden nap egyre hosszabb 
az éjszaka s a nappal 
órái rövidülnek 
a fű lassan megőszül 
a nyírfa már aránylik 
akik együtt vagyunk még 
ezen a lakozáson 
amíg itt látjuk egymást 
amíg lehet ameddig 
ősz van már télbe fordul

MOST PEDIG TÉL JÖN

Most pedig tél jön. Fönt és lent örök, 
egyforma tánc. A teremtett terek 
benépesülnek folyton és kihalnak, 
s a belső tér is árad és apad.
Szólít az Úr, és kétszer is neved
hangoztatja az éjszakában,
mert terve van veled. Mit is felelnél?
-  Ki vagy, Uram? -  kérdeznéd, bár tudod, 
de egyszerűbb így és megnyugtatóbb is.
És közben fent a csillagok kitelnek,
és rád néz minden. -  Itt vagyok, Uram. 
Mondhatnád ezt is, de ez nem igaz.
- I t t  vagyok -  szólnál, pedig nem vagy itt, 
régóta már. Hiába hív az Úr.
Most pedig tél jön, kedves hercegem, 
s a télben minden kontúr élesebb, 
és jobban meglátszik minden hiány. 
Akárhogy is, nem hazudhatsz neki.
Legjobb talán, ha te is szólítod.
-  Uram, Uram, mért hagytál... -  Csakugyan, 
miért is? Most pedig, most pedig tél jön.


