
Bemutatom a barátomat

Eddig alig tucatnyi verset írt. Sajátos hangja azonban felismerhetővéés figyelemre méltóvá teszi
írásait. Nem a formabontás a célja, bár a - hosszabb verseiben alkalmazott - szürrealista képek
és a szabad vers erre engednének következtetni. Verseinek kulcsa: a gondolati hitelesség; ennek
ellenére hiányzik belőlük a bölcselkedés, egy-egy konkrét helyzet kibontásával állítja elénk a
másképp - ily pontosan - el sem mondható gondolatot.

Rövidebb versei tömör, paradoxonszerűművek, ezekben egy-egy gondolati kérdés ellentétes
pólusainak szembeállításával kelti a vers feszültségét. Például A pap halálá-ban, ahol tulajdon
képpen a lélek halhatatlanságát kutatja, vagy a Múzewn-ban, ahol a művészet és a befogadók
közti kapcsolatot vizsgálja. Egy jól ismert helyzetben felismeri a felszín mögött rejtőző lényeget,
amit a megszokás számunkra már észrevehetetlenné tett. Így lehet,' hogy ezek az írások egyszerre
hatnak meglepően és mégis magától értetődően.

Hosszabb verseiben szürrealisztikus látomások sorozatát villantja föl, más-más nézőpontból,

megvilágítva azok gondolati magját. Nehezebben áttekinthető mozaikszerű kép tárul elénk, me
lyet a vers lendülete tart egységben (ilyen a Párbeszéd az idő múlásának hiábavalóságáról vagy a
Poncius Pilátus).

A verseiben szereplő bibliai motívumok nála nem egyfajta megújított mitológiát képviselnek,
hanem filozófiai választ adnak a lét végső - többek közt A pap halálá-ban felvetett - kérdéseire.
A materiális világ kegyetlenségét számára a krisztusi szeretet enyhíti (Feloldozás).

Tengerdi Tibor még nincs 18éves, mégsem jellemző rá a kamaszok szertelen sokat írása. Mér-
téktartása, igényessége ígéret még magasabb színvonalú versek születésére. '

Vörös István

TENGEROl TIBOR versei

A pap halála

Nyitott szeme visszatükrözte a lámpafényt,
a kéz elengedte afelemeit leplet,
és az aszott arc
sötétbe borult,
a sűrűn barázdált agy lázasan kutatta
a lélek halhatatlanságát.

Tornác

Belépett. Kalapját félszegen a fogasra tette.
Reccsenve hasadt meg a fa,
akár az őrült tudat.
Körülötte sokan szorongtak a bőrszékeken,

ismerősök is,
a hatalmas oszlopok árnyéka
fenyegetően tört meg a sima fejeken

De bent már ezüstösen szikráznak
a fekete bugyrok.
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