
vait. Pedig nincs ebben semmi önirónia, játékosan könnyed kikacsingatás:
"Olyanok vagyunk, / mint az út porában heverő kövek: / a banális élet átgázol raj
tunk" -Irja, és nyomasztóan valóságos mértéktelenségében vállalja az élet bana
litását, megéli a férfikor lemondó szomorúságát. Csontváry a panaszfalnál ágáló
figuráit, Kafka bogárrá változott fiatalemberét, korunk korlátozott, elidegene
dett, Istentől elhagyott emberét és már önmagától, gépiesen is tovább működő

automatikus végzetét idézi a költő öngyötrő panasza. S már: nem is csak a költőé.

Parancs verseinek nagyon is testközeli, érzékletes hőse ebben a kötetben már
olyan szegény, kifosztott, szánalomra méltó, hogy nem is lehet azonos egyetlen
személlyel. Ez az egyetemes fájdalmat megszólaltató alanyi költészet szükségsze
rűen objektivizálódik, túllép önmagán. Beszédesen jelzi ezt a korábbi uralkodó
egyes szám első személy ritkulása a költeményekben - de a formai változás sú
lyos tartalmi fedezettel rendelkezik. Parancs lírai személyisége mára már vala
mennyi szenvedő emberrel azonosul, mert maradéktalanul osztozik osztályré
szünkben: a kisszerűség poklában, az elidegenedés sorvasztó hiányaiban, kínjá
ban. S ha csak ezt cselekedné, akkor is maradandó értéket teremtene. Költőnk

nek azonban van reményt adó üzenete is - s persze ez a legkevésbé látványos, a
legnehezebben tettenérhető, s nem követése, csak meghallása is lényegi azono
sulást, odaadó figyelmet követel az olvasótól. hiszen kevéssé divatos, s igen mi
nőség elvű: "Oly korban élűnk, hogy kifelé nincs mód / kitörni, hogy kifelé nem is
érdemes" és "Légy megértő és türelmes, megalkuvó soha / Akik a mások életére
törnek, így vagy úgy, / azokhoz ne legyen köz,öd. Inkább légy áldozat." Keresztény
etika ez - a naiv hit mankója nélkül, ami kinek adatik, kinek nem adatik, de nem
szándék kérdése. Parancs a minden szégyent, fájdalmat kimondás izzóan etikus
indulatával a kortársakat, a vajudó társadalmat és a hallgatag Urat egyszerre
provokálja és megkísérti - változzanak meg. Legyenek emberségesebbek. S
ugyanakkor tudja: "ami felvillan, s ami meghódításra vár, / azt látványosan nem
lehet megközelíteni, / '" egyre távolibb, mélyebb rétegeit kell feltárnod, / hogy
végül betekinthess a titkok kapuján". Egyszerre szorongató és felemelő érzés a
kötet utolsó versét olvasva itt, ez előtt a kapu előtt a költővel megállni.

PARANCS JÁNOS

Költői vallomás,
avagy ars poetica helyett

Ó, hogyha tudnám, mit is csinálok,
de többnyire nem tudom, csak vaktában
tájékozódom, és maris indulok,
föltérképezni az elémtáruló vidéket,
melynek nem ismerem csapdáit, szurdokait,
törvényeit és szokásait, amiket
csak úgy menetközben kell fölismerni,
néven nevezni és kikerülni, ha élve,
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ép elmével kívánok visszatérni, s ha
csakugyan hozni is akarok valamit,
amit még nem tártak fel az előttem járók,
amit még nem azonositottak a bátor utazók,
s mindezt szinte semmiért, hírért és névért.
a magam megnyugtatására, vagy hangzatos szóval:
a többiek okulására, de ez jórészt csak önáltatás,
gyatra szólam, hiszen az örvénylő ür hidegét alig,
vagy egyáltalán nem enyhíti a kósza ismeret,
s a vad bozóton át úgysincs biztos útirány,
különböző, egymást keresztező, szük csapásokon
csörtetünk előre, magányosan mindannyian, és
megértő, hü társakra vágyunk olthatatlanul,
ám hiába találkozunk, segíteni egymáson nem tudunk,
és mégis, mintha értelme lehetne, megyek tovább,
lankadatlan szorgalommal rögzítem a tapasztalatokat,
lejegyzem, amit látni, hallani és érzékelni velek,
elhelyezem az útjelző karokat, a vészjeleket,
és amíg az erőmből futja, habozás nélkül, újra
nekivágok az ismeretlen tájnak, ha szó lit a hang

Túl a férfikor delén

sehova se vezető utakon,
lyukas hálóval kint a tavon,
ostoba hírvivő és ügyetlen halász,
hogy hová igyekszem, már magam sem tudom

öntudatlan kavics szeretnék lenni,
az árokparton egy ismeretlen halott,
aki sajgó fájdalmat már nem érez,
keserű csalódást másnak már sosem okoz

ha észrevétlen eltünhetnék
közületek, talán az volna a jó,
ne lássa senki szégyenletes bukásom,
csak én tudjam, hogya remény hiábavaló



Egy szerencsétlen vénember
hétköznapjai

elmaradoznak töle a látogatók,
selötte becsapódnak az ajtók, ablakok,
csak az emlékezete örli szakadatlanul
az évtizedek. hozadékát, a hőskor

eseményeit: az ifjúkor csínjeit, báját,
a késöbbi évek torokszoritó örömeit,
váltakozó reményeit és csalódásait,
a munka gyötrelmeit és ajándékait,
amikért akár újra sorompók közé állna
meglazult izmokkal is ez a visszarévedö,
de a küzdötér eltávolodott, a szabályok
megváltoztak, illetve elkorcsosodtak,
a rokonok önzök, a barátok hálátlanok,
már nincs kivel és nincs miért küzdeni,
mindenütt csak vicsorgó, törtetö fiatalok,
ilyesmiket gondol a mogorva öregember,
s tétlenül, magárahagyatottan háborog,
önkínzó és önáltató káprázatokba menekül,
s örzi megátalkodottan torz igazságait

Egy forró délutáni órán

Mintha örökké tartana a tavasz és a nyár,
lángol a Nap, a sugarak szinte sisteregnek.
Zöld zuhatag ömlik végig a parkon, a szigligeti tájon.
Gözölög a föld. Virágzik, sarjad, ide-oda futkos, .
csattog, füttyög és szárnyal az élet
a földön és a levegöben. És a vízben is.
Mintha örökké tarthatna a tavasz és a nyár,
lelkendezik a sziv örömében, csak a szkeptikus tudat
mérlegel, számol és gyanakszik, ám közben félve,
sajogva gyönyörködik ö is - és megrendülten hallgat.
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