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ról	vonásra	az	emberek	arcát.	Formai	biztonsága	ezúttal	is	
példás.	 Úgyszólván	 minden	 parafrázisa	 (népdalra,	 Keats, 
Juana Ibarbourou, Horatius, Csanádi Imre, Vörösmar-
ty, Lorca, Szapphó, Ronsard, Berzsenyi	 versére),	 minden	
emléksora,	 fordítása,	 etűdje,	 improvizációja,	 átírása,	 talált	
költeménye	 nagyszerű	 lélekképet	 ad.	Kerék	 egész	 pályája	
a	 Somogyországból	 hozott	 érzékenységre	 épül,	 egészében	
befelé,	 az	 ember	 lelkében,	 gondolataiban,	 érzésvilágában.	
Itt	állunk	hát	az	új	versekkel	(2012–2014),	elhunyt	meste-
rek	–	Takáts Gyula, Fodor András, Kormos István	–	emle-
getésével,	 rábólintást	 érdemlően	 az	 irodalmi	 és	művészeti	
ösztönzést,	örökséget	aláhúzó	sorokra,	az	irányultságra.	Egy	
nagyon	 precízen	 megszerkesztett	 kötetet	 vehet	 kezébe	 az	
olvasó,	ki-bejárkálhat	a	somogyi	tájba,	hallgathatja	a	halak	
csobbanását,	míg	„rőt nyírfalombra gyöngyharmat szitál”,	
aztán	a	költő	azt	mondja	a	szemébe:	„Elmegyek meghalni, 
/ nem ismertem boldogságot e Földön, / csak az eleven ké-
telyt, eszmék, hitek / egymást-taréjozását és látom-hallom új 
/ fanatizmusok dib-dáb agyaskodóit is már, / elmegyek meg-
halni – ”,	majd	másutt	ezt	rögzíti:	„Lányos-szelíd virágaink 
között / ülök és nem gondolok semmire.”	Költészetének	leg-
főbb	 erőssége	 a	 képalkotás.	 Somogy	 poétájára	 emlékezve	
azzal	nyit,	hogy	„Diólevélre írt sorokat betűz / az őszi szél, 
tagolva nehézkesen.”,	de	utána	a	címhez	(Niklai ősz)	hűen	
csak	úgy	röpteti	a	képzeletet.	Egy	későbbi	versben	(Szüreti 
rondóféle): „Őszül már a szőlőskertben. / A nyír combja ki-
kilátszik.”	Majd	egy	másikban:	„burkát vedli a dió előttem, / 
gesztenye is kopog egyre / útszélt, járdákat gépfegyverezve.” 
A	len	színaranyban	van.	Fontos	a	Somogy-vidék.	A	Madár-
csapda	(hommage	à	Pilinszky	János)	jól	tükrözi	a	versírást,	
azt	a	módot,	ahogy	a	szerző	a	feleslegtől	megtisztítva	vég-
legessé	alakítja	a	szöveget,	formát	ad	a	soroknak:	„Csak azt 
feledném, semmi mást, / csak azt a csapda-csattanást, / majd 
a szívettéptő sikolyt: / mi volt ez, istenem, mi volt? / Mi volt e 
gyilkos rettenet, / mi kiontotta véremet? / S miért e büntetés, 
miért? – / S fölitta a hó a vért…” 

Kerék	 Imre	 eredeti	 alkotóművész,	 tudott	megöregedni,	
erkölcsi	tisztasággal,	sértetlen	öntudattal	áll	helyt	a	körülötte	
zajló	világban.	S	az	aranylen	megpillantójának	mi	jut	eszé-
be	még	az	őszről?	Aki	Márait	szereti,	s	akinek	a	szerelmei	
lassan	mind	elhamvadnak,	kap	egy	kesergést:	„Barlangban 
húzódik a test, a lélek, / mindent átjár a köd szivárgó nyir-
ka. / Csillagjegyekben a sorsod megírva / és közelít a fehér 
végítélet.”	S	kap	továbbá	még	valamit	a	költészetről.	Mi	is	
a	költészet?	„…nem csak az, mit versbeírtak, / valami rögzí-
tetlenebb, mi él / a nők mosolyában, mozdulatában, / kutyák, 
madarak hű tekintetében, / éji lámpák villódzó gyöngysorá-
ban, téli űrből üzenő csillagfényben…” 

Az	 aranylen	 megtalálását	 az	 új	 versekben	 is	 hangula-
tok	 kísérik,	 néhány	 címmel	 példázva	 ezeket:	 Elmegyek 
meghalni,	Májusi zsongás,	Őz Kata,	Utcarészlet,	Halottak 
napján,	2014, Mintha emelne,	vinne.	A	kötet	nem	nélkülö-
zi	 az	epigrammákat,	Bertók	Lászlónak	a	kilenc	háromkát,	
a	 hetven(kedő)	 Kiss	 Benedeknek	 a	 két	 boros	 haikut.	 Az	
Aranylen	versei	kétségkívül	a	gondolati	és	tájlíra	hagyomá-
nyaihoz	kapcsolódnak.	És	nem	szabadul	az	ember	a	gondo-
lattól,	hogy	ezek	a	felidézések	itt	nincsenek	befejezve.	Ami	
azt	illeti,	emlékeket	a	messzi-közeli	táj	és	a	mediterrán	kul-
túrkörök	 világa	 bőven	 terem,	 ezekből	 lehet	 újrateremteni,	
pontos	 és	 érzékletes	 líraisággal,	 formatisztelettel	 a	múltat,	
hogy	 jobban	 lehessen	 érteni	 általuk	 a	 jelent.	 Kerék	 Imre	
nem	kérdi,	dala	tetszik-e,	úgy	ír,	mintha	az	aranylen	sorsa	
függene	mindig	a	versektől.	A	többi	nem	rá	tartozik.	Teszi	a	
dolgát,	míg	somogyiak	élnek.	

(Berzsenyi Könyvkiadó, 2015)
Tönköl József

Aki a forrásvidéken jár
(Tábor Ádám: Versmezõ)

Tábor Ádám Versmező	 című	 kötete	 nem	 pusztán	 össze-
gyűjti	a	szerző	2009	óta	írt	verseit,	egyben	olyan	kontextust	is	
teremt	köréjük,	amely	–	a	külön-külön	értelmezett	szövegek	
hatósugarán	túl	–	egészen	új	fénytörésbe	helyezheti	az	egész	
költői	korpuszt.	Ha	a	kötet	florisztikus	metaforarendszerének	
alapelemeivel	szeretnénk	kifejezni	ezt	a	folyamatot,	akkor	az	
említett	szövegkörnyezetet	amolyan	táptalajnak	tekinthetjük,	
ahonnan	a	hét	részre	osztott,	gondosan	körülkerített	versme-
zők	éltető	nedvei	fakadnak.	Kiemelt	fontosságúak	a	ciklusok	
elején	található,	egymást	kiegészítő	mottók	is,	melyek	a	lírai	
termés forrásvidékeire vezetnek. 

Az	íróelődök	(T.	S.	Eliot-tól	Ady	Endréig)	idézetein	túl	
többek	közt	A magyar nyelv történeti-etimológiai szótárá-
ból,	a	Magyar történeti nyelvtanból	és	a Magyar értelmező 
kéziszótárból	 is	 olvashatunk	 szemelvényeket,	 amelyek	 a	
maguk	 (bizonyos	 szempontból)	 korlátolt	módján	 a	 „vers”	
szó	 jelentéseit,	 a	 szavak	 szerveződési	 szabályait	 vagy	 az	
„idő”	különböző	valóságvonatkozásait	 taglalják,	valamifé-
le	 enciklopédikus,	 rendszerező	 törekvést	 helyezve	 előtér-
be.	Ugyanakkor	a	Biblia	Genezise	és	a	különböző	irodalmi	
citátumok	által	a	világ	időtlen,	szakrális	szemlélete,	illetve	
a	 (tények	mögötti)	 valóság	 poétikus	 felfogása	 is	megjele-
nik.	Az	 ószövetségi	 Paradicsom	 szimbolikus	 isteni	 kertjé-
nek	megidézéséből,	 valamint	 a	 költői	 kertképzetekre	 való	
utalásokból	 kibomló	 természetfeletti,	 metafizikai	 horizont	
evidenciaértékkel	 emeli	 meg	 az	 emberi	 kreatúra	 nyelvi-
temporális-kulturális	 beágyazottságát,	 vissza-visszatérve	 a	 
hozzá	kötődő	organizmusok	elsősorban	szellemi	televényé-
hez.	„Ezt	a	versmezőt	én	vetettem	/	 termése	füve	rám	ha-
sonlít	és	senki	másra	/	csak	arra	akitől	teremtettem	//	soha	
senkitől	 nem	kérdeztem	 /	 hogyan	vessem	miként	gondoz-
zam	/	ízleltem	új	és	új	gyümölcsét	/	magam	is	mindig	meg-
lepetten”	–	szól	a	címadó	vers	igéző	–	költővel	azonosuló	–	
szelleme	a	kötet	elején,	hogy	a	továbbiakban	versről	versre	
hintse	el	vetőmagjait.

Rendkívül	 érdekes	 végigkövetni	 a	 Tábor	 Ádám	 által	
képviselt	 költői	 szellemiség	 átváltozásait,	 amelyek	 talán	
az	egyes	szövegek	 tartalmi	 foglalatánál	vagy	 formai	meg-
oldásainál	is	fontosabb	jelenségre,	pontosabban	alapállásra	
irányítják	 rá	 a	 figyelmet.	 Nevezetesen	 arra	 a	 korokon	 és	
eszméken	átívelő	alkotói	magaslesre	(és	nem	elefántcsont-
toronyra),	 ahonnan	 az	 egzisztenciális	 (lét)problémák	 és	 a	
napi	 események	 –	 Petőfivel	 szólva	 –	 elhamvadó	 pásztor-
tüzeknek	 tűnnek	az	örökkön	 fénylő	csillagok	alatt	–	azzal	
a	törvényszerű	csillaghullással	együtt,	melynek	mélységbe	
hulló	csóvája	még	nagyobb	világosságot	adhat...	A	Tábor-
féle	verseszmény	inkább	az	egyenletes	pislákolású	világlás	
mellett	 maradva	 teljesedik	 ki;	 mondhatni	 magától	 értető-
dően	művelve	meg	 saját	 táguló	 termőföldjét,	 fokozatosan	
hagyva	 hátra	 a	 szerző	 (szellemi	 szinten	 és	 konkrétan	 is)	
egyre	szűkülő	élet-	és	mozgásterét,	felidézve	az	eddig	eltelt	
idő	örökké	visszatérő	pillanatképeit	és	azokat	az	ősképeket,	
amelyekből	mindez	vétetett.	„tavasz	a	versek	/	visszaállnak	
a	fára	/	negyvenhét	év	/	visszaforr	/	az	eredeti	ágra	/	meg-
kötnek	a	 részek	 /	 régi	egészükké	válva	 /	a	 formált	 szó	 /	a	
gyökeret	táplálja	/	az	élet-mű	az	életet”	(kötet) Az írásokat 
átszínező	 évszakok	 közül	 a	 tavasz	 (mint	 az	 újjáéledő	 ter-
mészet	 hordozója)	 lesz	 a	 legfőbb	 szervezőerő.	A	 hátteret	
leginkább	a	fővárosi	környezet	adja,	azon	belül	is	egy	kitün-
tetett	budapesti	helyszín:	a	Vérmező.	„A	Vérmezőre	jövök	
ki	pihenni.	/	Mert	ez	a	legközelebbi	zöld.	Ennyi.”	–	hangzik	
a Mert	 című	 kétsoros,	 ironikusan	 bagatellizálva	 el	 azokat	
a	 főleg	 történelmi	 jelentésrétegeket,	 amelyek	a	Budai	Vár	
tövében	húzódó	közpark	múlt-	és	jelenbéli	állapotához,	han-
gulatához	kötődnek.

Ha	a	„vers”	szó	fentebb	említett	etimológiai	lehetőségei	
közül	 a	 latin	 eredetű	versus	 szó	 jogi	 fogalmából	 indulunk	
ki,	akkor	a	valami	ellen,	valamivel	szemben	kialakított	ars	
poetica	 is	 részét	képezheti	Tábor	Ádám	intenciójának,	aki	
az Agyő, Köz-társaság!	 című	 ciklusában	 –	 mindenekelőtt	
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Adyra	hivatkozva	–	ereszkedik	le	a	magaslesről,	hogy	kö-
rüljárja	 (majd	 újból	 maga	 mögött	 hagyja)	 azokat	 a	 bizo-
nyos	 pásztortüzeket.	Nem	hiába	 idéztem	Petőfit	 sem,	 akit	
Ady	mellett	a	 leginkább	politikus	alkatú	magyar	 lírikusok	
között	tartunk	számon.	Bár	poétikai	huszárvágásnak	tűnik,	
Tábor	is	megküzd	a	jelen	vértelen,	mégis	háborús	hazai	köz-
gépezetével.	Annak	ellenére,	hogy	az	ún.	közéleti	költészet	
korlátolt	keretei	óhatatlanul	sekélyesítik	a	szerző	holisztikus	
látásmódját.	Vagy	éppen	annak	tágas	látómezejét	vetítik	rá	a	
szemügyre	vett,	szűklátókörű	jelenségekre?	„lezárt	utca.	til-
tott	köztér.	tiltott	város.	/	otthontalan.	hajléktalan.	élettelen.	/	
ország	beteg.	vezér	beteg.	hideg	beteg.	/	hazug	haza.	minden	
bezár. minden kivet.” (Magyar tél 2012.)	 „A	műemlékmű	
léttorlasz	/	a	műemlékmű	elfojt.	A	műemlékművészkorszak	
/	önítéletet	mond.	/	Álcázott	ördög	száll	ve-	/	le	a	szabadság-
térre.	/	Magyar	műakadémia	/	gépies	műközmédia	–	/	Magad	
elnyomó	nép	fia	/	hagyj	fel	minden	reménnyel.”	(Műemlék-
mű)	Ezek	az	aktualizáló	költői	kirohanások,	miközben	jogot	
formálnak	a	szólásszabadságra	és	adnak	egyfajta	társadalmi	
látleletet,	nem	képesek	kilépni	saját	medrükből,	legalábbis	
nem	görgetnek	magukkal	olyan	hordalékot,	amelyért	érde-
mes	volt	síkra	szállni.	Ezek	a	szövegek	így	valószínűleg	a	
versmező(k)	 kiszáradó	 területeit	 fogják	 képezni	 bizonyos	
idő	 elteltével.	 Az	 egyik	 szövegben	 előforduló	 vérsmező 
összevont	(vers/Vérmező)	kifejezése	–	vagyis	a	történelmi	
tudat	 és	 az	 aktualitásokból	 kiinduló	 személyes-közösségi	
indulat	poétikai	vetülete	–,	 tehát	nem	tud	kellő	mértékben	
integrálódni,	szervesen	kapcsolódni	a	kötet	tágabb	kontex-
tusához,	bár	nem	marad	teljesen	parlagon	sem.

	 „Homok	 temeti	 be	 a	 nagykultúrát.”	 –	 olvashatjuk	 az	
Eurafrika	 egyik	 sorát,	 amely	–	 egy	körrel	 kitágítva	 az	 el-
eddig	országnyi	területre	terjedő	terepszemlét	–	az	európai	
kultúra	válságát	villantja	 fel	 (l.	még	a	vers	Eurázsia	című	
változatát).	 Az	 Óda a szellem helyéhez	 című,	 személyes	
panteonú	 sommázat,	mintha	azt	 a	 szakadatlanul	újjászüle-
tő	tradíciót	foglalná	össze,	amit	az	antikvitásból	táplálkozó	 
európai	keresztény	kultúrkör	őriz:	a	hellén	és	zsidó	kultúrja-
vak	 ugyanúgy	 itt	 vannak,	 mint	 a	 gnosztikus	 hagyomány,	
Nietzsche	filozófiája,	Orpheus	kultusza,	Keats	csalogánya,	
Goethe	vagy	Rilke	szelleme.	„Egyet	tudok	s	hogy	nincs	más	
bölcsesség	/	ez	az	amit	tőle	örököltem	/	alattam	fűkör	fent	
kerek	az	ég	/	köztük	állok	újra	az	örök	körben	/	ez	az	egy	
amit	 továbbadok	 /	mihez	egyedül	nem	fér	 semmi	kétség	 /	
ehhez	az	egyhez	jó	csak	a	forma	/	túlcsordul	a	törvény	vers-
be	forrva	/	így	lesz	a	háromság	helyén	négység	/	itt	áll	a	fa	
és	én	 is	 itt	vagyok”	–	zárul	az	óda,	melybe	némi	elégikus	
hang	 is	 vegyül.	A	 szellemi	 lajstrom	 (lajtorja)	 természete-
sen	kiolvasható	 a	 többi	Tábor-műből:	 a	magyar	költészet-
ből	Ady	mellett	döntő	fontosságú	Weöres	Sándor	próteuszi	
poétikája,	illetve	játékos	nyelvezete	(l.	a	Lomborgona	című	
vers	variációit),	Celan	 lecsupaszított	 szóhasználata	vagy	a	
Hamvas-féle	 filozofikum	 is.	 Látens	módon	 történik	 utalás	
a	hetvenes-nyolcvanas	 évek	underground	kultúrájára	 is	 az	
Eszkimóka	 elnevezésű	szösszenetben,	amely	Xántus	 János	
emblematikus	Eszkimó asszony fázik	című	filmjét	idézi	fel,	
ezzel	 pedig	Tábor	Ádám	 talán	 alkotóilag	 legszabadabb,	 a	
neoavantgárd	irányzat	képviseletében	telt	eltelt	korszakát	is	
reprezentálja.	 „…a	 szabadság	 is	 paradox	 természetű:	 egy-
részt	a	megújulás	csíráját	ébreszti,	de	a	megújulás	a	kezde-
tire,	az	eredetire	vágyik,	az	egyedüli	hitelesre.	Így	van	az,	
hogy	 megújulás	 és	 hagyománykeresés	 elválaszthatatlan.”	
–	 olvashatjuk	Kemény	Katalin	Hamvas	Bélával	 együtt	 írt	
Forradalom a művészetben	 című	 könyvében	 (Pannónia	
Könyvek,	 1947/1988).	 Tábor	 életműve	 a	 formabontó,	 ha-
gyományoktól	 elszakadó	 éthosztól	 jut	 el	 azokhoz	 a	 mér-
tékadó	 kristályszerkezetekhez,	 amelyek	 érett	 költészetét	
jellemzik.	 Kérdés	 persze,	 hogy	 a	 néha	 egy	 versen	 belüli	
poétikai	 paradigmaváltásokból	 milyen	 mértékű	 esztétikai	
szintézis	mutatható	ki,	 és	 hogy	 „forradalmi”	művészetnek	
tekinthető-e	ma	ez	a	líra.

A	 költő	 a	 Litera	 portál	 Nagyvizit-interjújában	 felidézi	
egyik	édesapjával,	 a	 szintén	 író	Tábor	Bélával	 lefolytatott	
beszélgetését,	melyben	„a	szó	sugártörésének	törvényéről”	
esett	 szó,	 vagyis	 valami	 olyan,	 szinte	 fizikai	 adottságról,	
nyelvi	 szabályszerűségről,	 melynek	 nyilvánvalóan	 eszté-

tikai	 vonzatai	 (l.	 József	Attila	 versre	 vonatkozó	gyémánt-
tengely-hasonlatát)	is	vannak,	és	amelyet	az	elemzett	kötet	
szemmel	 láthatólag	 követni	 igyekszik.	 Nemcsak	 a	 formai	
mívességre	vagy	a	szavak	mérlegelő	elhelyezésére	gondo-
lok,	hanem	arra	a	higgadt,	mégis	heves	ihletettségre,	amely	
mintegy	 előhívja	 magából	 a	 felszívott	 kulturális-irodalmi	
hatásokat,	átszűrve	magán	azt	az	áttetsző,	ugyanakkor	éles	
világlátást,	amelyet	vérszerinti	és	szellemi	elődeitől	örökölt.	
Az	ebből	kialakuló	művészi	 igény	mellett	 az	etikai	mérce	
is	döntő	fontosságú	tényezőnek	mutatkozik,	amely	ha	nem	
is	kölcsönöz	klasszikus	értelemben	vett	képviseleti	jelleget	
Tábor	Ádám	költészetének,	valamilyen	szinten	mégis	abba	
a	 hagyományba	 áll	 bele,	 amelyet	 Petőfi	 vagy	Ady	 líráján	
túl	tulajdonképpen	a	történelmileg	mindig	is	meghatározott	
mindenkori	magyar	irodalom	megalapozott,	és	amelynek	–	
tüntető	vagy	lemondó	–	figyelmen	kívül	hagyása	valamilyen	
szinten	ugyancsak	politikai	gesztusnak	számíthat.	Mert	bár	
máskor	hunynak	ki,	a	pásztortüzek	és	a	csillagok	mégis	egy-
szerre égnek.

A	fentebbi	törvény	tehát	megvalósulni	látszik	a	versek-
ben,	bár	akadnak	a	kötetben	apró,	kevésbé	sikerült	megol-
dások	 is:	 például	 az	 ál-kotmányhoz	 hasonlatos	 szócsinál-
mányok	vagy	azok	az	írásképileg	(szóközökkel)	légiesített	
szövegtestek,	melyeknek	formai	gesztusai	már	nem	mutat-
koznak	 túl	 produktívnak.	A	 kötet	 egészét	 nézve	 azonban	
megállapíthatjuk,	hogy	átgondolt,	szerves	(a	néhol	érzékel-
hető	túlzott	transzparencia	ellenére	is),	esszenciális	anyag-
gal	van	dolgunk,	melynek	megművelése	már	a	mi	 felada-
tunk is. „Aki a forrásvidéken jár, mindig ugyene virágokból 
szedi csokrát.”	–	írja	Weöres	(a	Hamvasnak	ajánlott)	A tel-
jesség felé	előszavában.	E	versmezőket	járva	egy-egy	pilla-
natra	–	a száműzetés szünetének	körbekerített	kertjében	–	mi	
is	az	éltető	forrás	apadozó	kútja	fölé	hajolhatunk.	

(L’Harmattan/Gyémánttengely-sorozat, 2015) 
Papp Máté

A bomlás ellenében
(Lázár Balázs: Bomlik a volt)

Járja	egy,	elsősorban	a	verseket	író	színészeket	lekicsinylő	
–	talán	még	a	19.	századból	származó	–,	nem	is	enyhén	deho-
nesztáló	célzás,	miszerint	az	éppen	emlegetett	valaki	a	költők	
közül	a	legjobb	színész,	a	színészek	közül	a	legjobb	költő.

Nem	ismerek	színészt,	aki	valamilyen	szinten	ne	kacér-
kodna	a	költészettel.	Költőt	is	keveset,	aki	életének	egy	pil-
lanatában	ne	 játszadozott	volna	el	–	magamat	 is	beleértve	
–	a	színészmesterség	gondolatával.	Kétségtelen	tény,	hogy	a	
kétféle	kifejezésforma	egymás	ellenpólusaként	vonzza	egy-
mást.	Holott	a	köl	tő:	alkotó,	a	színész	pedig	interpretátora,	
megjelenítője	mindannak,	 amit	 a	költő	 szavakból	összera-
kott.	A	költő	vára	s	egyben	börtöne:	szuverén	személyisége.	
A	színész	személyisé	ge	ellenben	minden	alkalommal	kény-
telen	rugalmasan	feloldódni	egy-egy	olyan	szerepben,	ami	
én	jének,	szuverenitásának	talán	nem	is	része.	S	végső	érvül:	
nincs	 adatunk	 afelől,	 hogy	 Shakespeare	milyen	minőségű	
színész	 volt,	 arról	 azonban	 kortársak	 tömege	 tanúskodik,	
hogy	pl.	 szegény	Petőfi	az	orgánum	nélküli	cérnahangján,	
jelentéktelen	 megjelenésével	 a	 színpadon	 milyen	 színészi	
teljesít	ményre	volt	képes.

A	két	művészforma	–	az	alkotóművész	és	az	interpretátor	
–	feladatköre	között	ugyanis	az	ambi	valencia	vastag,	tömör,	
áthatolhatatlan	fala	emelkedik.	Ám	nincs	az	a	betonkemény	
fal,	amit	át	ne	járhatnának	nanométernyi	repedések.	S	a	kér-
dés	lényege	az,	hogy	nem	illúzió-e,	amit	ilyenkor	elektron-
mikroszkópunk	segítségével	látunk?	Átcsúsz	hat-e	ezeken	a	
repedéseken	a	szellem?

Ritkán,	sőt,	annak	abszurd	bizonyságául,	hogy	az	átjárás	
lehetetlen:	igenis,	át.	Ihletett	pillana	tokban	még	az	is	meges-
het,	hogy	ez	a	nanométernyi	repedés	többsávos	autópályává	
változik,	ame	lyen	a	költő-színész	lelke	szabadon	közlekedhet	


