
lélekbe vág…” A csend beálltával megváltozik a valósághoz való
költői viszony: a leírást töprengés követi, a piktúrát felváltja a szen-
tencia. A valóságtények már nem esztétikai értékekkel, hanem iga-
zságértékekkel telítődnek, a kedvelt piktúrát felváltja a szentencia,
ítéletek hangzanak el a világról: „Csak áll az ember. És néz. Csak
néz az ablakon túl. / Most ráér. Alkonyat van. Már nem siet bolon-
dul / sehová. Meghitt, álmos és légies mosollyal / arcokat ont a
lelke. Most mindent összefoglal: / szavakat, tetteket, kis félszeg
mozdulatokból / szelíd történelem nő…” Nem menekülhet a költő
a világ gondjai elől, kénytelen interiorizálni történéseit, miközben
felborul lelki egyensúlya, és sérül gondosan felépített belső világa:
„Vágyakból szőtt, finom / pókhálóimat / motorkerékpár tépi / ca-
fattá s beleront / halk zümmögő zenémbe / a rekedthangu gond”
(Így dúdolok az utcán). A Dsida-versekben ennek a szentenciázó lírai
attitűdnek a gordonka a választott szimbóluma, szerinte ez a mély-
zengésű húros hangszer illik a komoly (komor?) és gondterhelt fér-
fihanghoz. A bölcs és súlyos gondolatok hangszere ez, nem az ön-
feledt, könnyű költői játéké, néha neki ajánlja fel a költészet terét a
költő: „Jó férfihangszer, mély gordonka, szólj; / hullámaiddal foly-
jál szét remegve / s a bronzos lámpafényben úgy oszolj / el, mint a
tömör füst, ifjúságom kedve. / Lassan készülj el, szépséges, komoly
/ nagy költemény, magadat szövögetve, / soronként nőve csak na-
pon ta, hogy / megfontoltan és bölcsen gazdagodj” (Tükör előtt).

Az értékteremtés nem áll messze a gordonka-manírban megírt
versszövegektől sem, csupán jellegükben másak, egyben-másban
eltérőek: a létköltészet és a közösségi líra gondokkal terhelt, komor
igazságok hordozója. A költő a magánlírában képes rejtett értékeket
felszínre hozni, a derűs költői játékban éli át az alkotás szabadságát,
valósítja meg önmagát: „Lantunk nyögesztő félmázsás teher, mely
/ úgy zeng, mint jégzajláskor a folyam / s nem pengi ki a habzó,
fürge csermely / ezüst kövek közt zirrenő neszét. / Pedig be szép
a könnyű, halk beszéd!” (Tarka-barka strófák).

Engednek utadra
szürke felhők 
mögött a napkorong
közben arcodba 
vágnak ismeretlen 
fanyar illatok 
a távolsággal
hátrahagyhatod 
nem követnek 
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engednek utadra 
észre sem veszed
a hegyek vonulatát
azok magasából 
zuhannak
az árnyékok puhán 
mint hajnali álomban
ahol erős fuvallat
csapja ki hangtalan
a szenvedés
kopott kapuját

Ha felizzik mégis
a szekrény üvegajtajának
visszatükröződésében
átrepül az ablak előtt
látod nesz nélkül suhanni 
nem szólal meg a harang 
az óramutató a sötétebb 
színek felé mutat
ha felizzik mégis az égbolt 
keskeny szegélyét
három szeg üti át

Ablakból láthatod
ha kinézel a szeles
utcák színes házaira 
mozdulatlan a világ
hiába futnak hajók
a tenger horizontján
vitorlások vesznek el
az elmosódott láthatáron
hinned kell
kitartón haladnak
az utat felfedezni 
ami az éltető vizek 
forrásához vezet
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