
ZALÁN TIBOR

zódás a régi "nagyköltészet" erőteljes színkeverése iránt is. Több
alkalommal klasszikus sorokat sző verseibe. ezeket a rejtett idé
zeteket kurzív szedéssel emeli ki, s az avantgárd költészet jelleg
zetes képalakító technikáját igen gyakran a romantikus költészet
képtechnikájával egészíti ki. Az olvasóban olykor az a benyomás
támad, hogy egy szürrealista és egy romantikus fogott össze, hogy
égő színekkel és erős ecsetvonásokkal megfesse annak a belső

tájnak a freskóját, amely híven kifejezi a költő közérzetét. Ez a
titkos együttműködés, mondhatnám, hagyományos az avantgárd
költészetben: Kassák versei mögött is némelykor ott érződik Ber
zsenyi. így tehát semmiképpen nem véletlen, hogy a Kassákot
követő Zalán TIbor verseiben is fel lehet fedezni azt a szellemi
vonzást, amelyet Vörösmarty történelemmel és végzettel küzdő

romantikája jelent.

Kívül
Egyre rosszabb volt a lelkiismeretem,
egyre nyomorultabbnak, valóságos szörnyetegnek
éreztem magam. Mert mindenki változott. És
mindenkinek sikerült eszmét fordítania. A
legveszettebbül csaholó kutyák álltak be
az üldözöttek kórusába. És már ellenem
védikazokat, akikkel együtt voltam. Már
51c vannak velük, az üldöz6ik. Nyájak
verbuválódnak ésfalkák csatangolnak a
kifosztott tájon. Aki egyedül van, csak a
pusztulással számol. A sajátjával. De
szeretnék valakié lenni. Csak más az emlé
kezetem. Nem tudok rugalmasan felejteni. El
dobált eimerek között botladozom. Kitüntetésekt61
roskadoznak az utcai szemetesek: látom. Ha 51c
szembe jönnek átsompolygok a túloldalra. Nem
"rossz szándékkal", nem .bűntudaiial", meg
szégyenülve megyek. Ijesztenek az egyformára
generálozott lelkek - azonos mezben a volt
kis-nagy-hóhér és a volt kis-nagy-áldozat. Azonos
a dübörgésük és a hangjuk és a Mrük mind
azonosabb. Sajnos sohasem lesz bel61em orrszarvú
: már nem tudok átalakulni
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Hasonlat
Élek,
olyan ostobán
mint jaben felbukott
haldokló bogár -
a fOld húzza már, de
unja és
az eget bámulja
lágyan,
hová is látna
máshová, kinek ennyi
az élete - s a pusztulása,
és társa sincs hozzá,
ki majd elássa
ha az elmúlás megalázza.
Nagynéha elhozza
még barátoktól
a híreket a posta,
hogy nem lehet,
hogynemlehet
s ennyi

szeroecskéit
ki naponta
az élethez gondosan
összerázta
most felnéz
és nem akar többé lenni

Pontkeresés
a kis szeglet
ahol majd hó esik
és vigasztalanul szállingózik
hull a múlt
reggelig s tovább
és ellátni csukott szemmel
a tengerig még
megint
ha
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