
Önmagát tagadja, és ezzel kihullik az időből ez a monoton ritmika.
anorganikus forma, mert álló lényegével a költészet lineáris zeneisége ellen
szegül: a ritmusnak és a rímnek a folyamatosságban megelevenedő szabad
ságát gátolja. Pilinszky költészetének formaelemel mindúntalan visszacsu
kódnak önmagukba: kataton sztereotipiák szeritják a leglázasabb látomáso
kat, az esengő vágy, a rejtőző gyöngédség lüktetését.

Pilinszky világában ~ a kor pszihológiai poklában ~ a szabadságnak a
szorongás az ellentéte. A szabadság hiánya kárhoztatja mozdulatlanságra, a
szorongás bénítja merevvé tagjait ~ ez a merevség emel, "zökkent ki" az
időből ~ de ez teremti meg a költészetnek időtlenségében is a míndenkori
jelennel egyidejű azonosságát.

Der7wvitsról szólva Fülep Lajos írt nemrégiben a művészet egziszten
ciális jelentőségéről. Pilinszky verseiben ez a szubjektíven egzisztenciális
fontosság, a "végső és az első" életlehetőség ragadja meg az olvasót. A szo
rongás a világhoz való menekülésre, az itt és mostba való teljes beolvadásra
késztet. A költő annyira sem szabad, hogy magát kivülről nézze; a világ,
mint önmagával egyértékű evidencia líraiságának részévé lesz: egyedül ezzel
az evidenciával védi és bizonyítja létezését. Talán ez az, amiért egyszerre
szép és igaz ~. mondhatnók: hiteles ~ Pilinszky János költészete.

Helye? Útja? Lehetőségei? Mindez külön téma, mely részben még a jövő

titka, részben pedig sokoldalúbb kérdéseket vet fel a tanulmány kereteinél.
Néhány verse tökéletes; a csillagok felé is hiteles híradás századunkról.

SIMON EMIL VERSEI

FÉLTÉS
Oda ne menj: hegyek bomlanak,
amott a víz duzzad [enekedoe,
más tájon a házi-tűz vadult el.
Birkóznak a világ dolgai.
Se kő, se vas nem bírja: megolvad.
Embert öl az ember - s megmarad.

V[ZCSEPP ESTE

Ujjadon a vízcsepp: kis remekmű,

~zobrászok örök álma.
Tartsd a fénybe: örömtől remegve
szűr elébed szelíd színeket.
Ejtsd g földre: koppanva törik szét.

Igy tartja fenn ujjad sorsomat.

Este, mikor elmegy a vonat,
percekig az elhagyott sinek
két ága, mint két kar fojtogat.
Nincs indulás, újabb érkezés,
csak a messzi pálya tág tere.
19y döbbenthet egyszer majd hiányom,
s hűvös lesz, mint ősszel a hegyen.

JÓZANUL
Halálom nem szenzáció.
Kihullok a megszokás köréből,

mint lemezből szegecs.
Napokig még felidéz a tányér,
heverón a megfáradt rugó.
Nem lesz éjjel, nappal, s meglepő:

nem kíséri árnyék a halottat.

Boldog, aki józanul kiszámít,
s tudja, mit kell elvégeznie!
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