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Bakos Kiss Károly versei elé 

Kerek harminc évvel ezelőtt Beregújfaluban - Pestről nézvést tán a 
világvégén, emberibb megközelítésben azonban csak a magyar-ruszin 
nyelvhatáron - költő született. Hogy hol kallódott eddig? Egyívású, jobb 
sorsú pályatársai két-három verseskötettel tarsolyukban már az első 
elismeréseket is betakarították, de a Kárpátok alatt nincs ekkora mód, a 
Kárpátok alatt természetüknél fogva szerényebbek az emberek. És tegyük 
hozzá: türelmesebbek. Bakos Kiss Károly a készülődés fontosságát 
felismerve saját kenyerén vágott neki a világnak, hogy begyűjtse azokat a 
szakmai ismereteket, melyekre szülőföldje iskoláiban esélye sem volt, mert 
tudta jól: nem elég költőnek születni. Fel kell nőni a feladathoz, a pályán 
meg kell állni, hogy mások is felismerjék, elfogadják és kimondják azt az 
áhított varázsszót. 

A magunk részéről a költő felismerése már jelentkezésekor megtörtént, 
2006 januárjában az Együtt nívódíjának átadásával pedig ünnepélyesen ki 
is mondatott, hogy Bakos Kiss Károlyt a Jóisten küldte - Ő tudja, mi végre 
- a kárpátaljai magyar irodalomba. Azóta a Hitel, a Kortárs, az Új Hegyvidék 
című folyóiratok által a versolvasók szélesebb közönsége is tapasztalhatta 
s üdvözölhette a beregvidéki magyar líra fiatalodását, valamint azzal is 
szembesülhetett, hogy e rövidre fogott versek nem folyamatos olvasásra 
lettek teremtve. 

Érdemes a kis opusokhoz vissza-visszatérve mély lélegzetet venni, s 
ha van hozzá vevőrendszerünk, hagyni, hadd uralja el magát életnedveink 
áramában a hibátlan ritmus, hadd bombázzák tudatunkat a verssorokat 
összefogó képek, áttételek jótékony sugarai. A világ ettől ugyan semmit 
sem változik, de mi legalább megadhatjuk magunknak az esélyt egy más 
természetű s talán magasabb rendű gondolkodásra. Képzeljük el, milyen 
fizikai és mentális következményekkel járna,, ha az éjen átcikázó villám 
ábráját nem szüntetné meg azon nyomban a következő pillanat ? „Minden 
szív megállna, ha ott maradna egyszer bélyegül!" - figyelmeztet higgadtan 
a költő, aki velünk együtt már az unokáink utódaira maradó glóbusz 
állapotáért aggódik, hisz alapos okunk van tartani egy lehetséges természeti 
vagy társadalmi eredetű kataklizmától. Itt-ott már ahhoz is hozzászoktunk, 
hogy a szorongatott ember számára igen gyakran a halál kínálja fel a 
menekülés ösvényét, de mi lesz, ha egyszer majd nagyobb emberi 
közösségünk, esetleg meghasonlott nemzetünk kerül ily válaszút elé: „ Vagy 
kirúgni a széket/Vagy elkékült tíz ujjal/Markolni a létet". Mit lehet erre 



felelni? Most még tanácstalanul tárulnak szét a karok, de a döntő pillanatban 
kitisztult agy tudni fogja a választ: szakadjon, ha kell, minden ujjunk, csak 
maradhassunk még a megszokott, megkedvelt lét megtartó kegyelmében. 

S ha ezen túl a most útra bocsátott szerzővel arra gondolunk, hogy 
bizonyára a Teremtő is ezt akarja, mert csak evégett hagyhatta ránk a 
szerelem képességét, már nyoma, de helye sincs e rövid ajánlásban a fentebb 
ránk akaszkodott mélabúnak. Helyette a könnyed keleti vagy latin lelkületű 
versek selyme hullámzik, bomlik, hogy színeit váltó háttere, esetleg sugárzó 
képernyője legyen bambuszágnak, csillagnak, madárnak, s lobogásával a 
lélek által lakott testet dajkálgassa, pontosabban a testben lakozó lelket, 
azaz a költészet halhatatlanságát dicsérje. 

Vári Fábián László 



LEGYEN VERS 





LEGYEN VERS 

(Rímjáték ars poeticára) 

Legyen vers, hogy legyen minden. 
Szív ne vágyjon menni innen. 
Ész ne vágyjon megbomolni. 
Hisz a test sem olyan holmi, 
Mit levetni könnyű lenne, 
(Azért van, hogy legyünk benne.) 
S legyen ír, hogy így ne fájjon 
A mozdulat e nyesett tájon. 
Mindnek társ, hogy el ne essék, 
Aki esne. Szava: tessék! 
Legyen tűz, ki fázik, annak. 
S ezt nevezzék, akik vannak, 
Majd szabálynak -
íratlannak. 



VÍZISZONETT 

Sirály szája vizet ér 
Karcol éles csíkokat 
Vonaglik a résnyi tér 
S beforr híre sem marad 

Csapongása oly fehér 
Ejt tükörre ráncokat 
Elkezdődik s véget ér 
Végtelen e láncolat 

Uram várjon még a baj 
Körbeűsznak halrajok 
Magam is csak hal vagyok 

Súrlódás aortazaj 
Habmoraj a vadvizén 
Tengeremhez elviszen 



BÁRKASZONETT 

A madarak visszatérnek 
Szájuk tele ághiánnyal 
Mind egy szálig visszaszárnyal 
Ide ahol még remélnek 
Víztörésben hogy az árnak 
Hártyái majd kettéválnak 
S nem merül a teli bárka 
Éhe szomja a halálba 
Fehér árnyai a vágynak 
Holnap űjra nekivágnak 
Szemük szögén új eséllyel 
Hiszik egyszer visszaszállnak 
Rajzával az Ararátnak 
Olajággal és kenyérrel 

и 



(BAUDELAIRE) 

Albatroszát az ég leejti már 
A víz színére színes sanzonok 
A szív akár egy tengerár lobog 
Mint hűvös illatok lehull a nyár 

A Földre ón majd hófehér homok... 
Még ragyog a lomb hát ragyogj szamár 
Míg ágyadnál ha fészkel asszonyod 
A holdkaréjű éj ezüstje vár 

Te tört madár hajók padlatáról 
Ki hullton is csak tiszta kékre vágysz 
Elkötik a vén lovat a fától 

Te tél tövében görnyedő akác 
Ki jól tudod kialszik magától 
Ha távol reszkető tüzekre látsz 



RAGRÍMES 

(Négysoros szenvedő szerkezet) 

a tolóajtó látod eltolódik 
az ing magától begombolódik 
s kigombolódik míg lerongyolódik 

már nem íródik nem olvasódik 



PERMUTÁCIÓ 

Figyelem az ideget magamban: 
ha ráng és ráng, hogy szavam van. 

Ha szavam nincs, 
figyelem az ideget magamban, 

ráng, hogy szavam nincs. 
Hogy szavam nincs, 

s magam van! 



UTCAZENÉSZ 

Hangok magasa épül 
Hangok magasa omlik 
Csönddé csitul a térűr 
Hétrét hatol a csontig 
Hétrét szakad az égkék 
Szűkül alig a pontig 
S tágul 
Percek szövete bomlik 
Hangok magasa épül 
Hangok magasa omlik 



NÉPDAL 

Tűi a sok-sok dróthatáron 
Anyám jár a kútra nyáron 
Vödrét folyton hitbe mártja 
Vak hitének fény az ára 

Hogy ha nem lesz fény a bére 
Nem hajolhat kút vizére 
S anyám szomjan hal a nyáron 
Túl a sok-sok dróthatáron 



ÍGY 

így 
Sírva mosolygón 
Vagyok 
Egy világvégi bolygón 
Akár a meztelen magány 
És ruhátlanul van velem 
Meghasonlott nemzetem 
Ki gyakran foltot tett magán 
Ha világít az értelem 
Hallom a történelem 
Száz zaja közt az életem 
S merő talány 
Miféle kéjből gyűrt az Úr 
Ily valósan valótlanul 
S ily valótlanul valósan 
Még nem tudom micsoda szóban 
Mondható ki a végtelen 
Nem tudok mást de 
Vágyam ím 
Hiszem 
Igaz az álom 
Elér a mélyben halálom 
S kitárom 
Átérhetetlen szárnyaim 



A MAGÁNY NÉGY SORA 

Remeg a falnak dőlt ruha, 
Magát hordani kevés. 
Csupa ha, csupa még, csupa 
Másikember-keresés. 



PÁN A LÁMPAVASON 

No lám hogy rátaláltak 
Itt e furcsa helyre 
Kósza énekemhez 
Fénye mint a szóló 
Fonja körbe vén fejem 
S rúdja mint egy barna 
Ág rugózza halkan 
E múlhatatlan dallam 
Kába ritmusát 



HEGEDŰ 

Egy hegedűt feszítettem a számba 
Csorog rá a nyálam 
S a nyelvem a vonó 

Hát bocsásd meg Hegedű 
Ha nem tudok énekelni 



VILLANY 

„Égve hagytad a folyosón a villanyt." 

(In memóriám Pilinszky) 

Felkattan este tíz felé 
Szikrát vet a fény a dróton 
Valaki jár a folyosókon 
S kialszik este tíz felé 



WEÖRES ÉS PILINSZKY 

A dal és a csönd 
Két orgona 
Százlyukú síp 
S a lyuk maga 
Százszínű fény 
S az éj hava 
A dal és a csönd 
Ha szólana 



TÖREDÉKES BEMUTATKOZÁS 

Apám paraszt, dérborostás. 
Neki fagyot hoz a postás... 
Anyám örök. Haja ében 
Volt, de meglopták színében... 

Itt a Kárpát keretében... 

Maradékuk én vagyok. 



AHOGY 

Ahogy a csecsemősírás hajnalodik 
Ahogy a gyermekkor kék út kanyarog 
Ahogy a felnőttkor vastagodik 
Ahogyan csak az álma ragyog 
Ahogy minden szín a szép a hazám 
Ahogy hittem Isten arca vagyok 
Ahogy fényszigetel a deszkakarám 
Ahogy dübörögnek a hangdarabok 



MINT EGY GÉP 

Vagyok az Isten asztalán 
Esett testtel. 

Hiszem is talán, 
A halál szétszed, mint egy gépet 
Javításkor a mester. 



PORTRÉ 

Egy homlok álsima ránca, 
Egy koponya, tán turáni. 
Itt-ott szakáll, 
Az arcon 
Keskeny repedés. 
Fogak rácsa a szájban. 
Két szem bevert ablaküvege. 



BEVALLÁS 

A Nagy Mű rendre készülődik 
Megszületni általam. 
A végén persze elkenődik, 
Létrejötte hátravan. 



MINT AZ A NÖ 

Mint az a nő az erzsébeti kocsmán 
Puskint tudott és oroszul 
Éreztem 
Mögülünk az ocsmány 
Háttér halkan kiszorul 
Tán hittem is 
Csak az marasztal 
Hogy Ady-t Verlaine-t Jeszenyint... 
De ittunk még 
S a nyirkos asztal 
Lassan ocsmány lett megint 



A KÖLTŐ HOGYHA RÉSZEG 

A köitő hogyha részeg, 
Nem gondja műítészek 
Pöre: hogy a ríme 
Nőrím-e vagy hím-e, 
S ledobva a láncot 
Nem az asszonáncok, 
S nem a művi részek, 
De a szépség híve. 
Mert éli az egészet. 
A költő hogyha részeg. 



DRÁMA 

Mint akit akkor minden elhagyott. 
Tanítványnépe is aludni tért. 
Elfordultak a fák, lehullt a hold 
Előle. Időt már hiába kért. 

A homályban felhők úsztak felé. 
Jöttüket harminc ezüst kísérte, 
Amit a csókért fizettek érte 
(a súlyuk csak később nyilallt belé). 

Ma sincsen más, csak a törékeny ág 
Kuszája vár, s az Isten balfele 
Sziszegi sejtőn: ne vidd tovább! 

Minden e súgó szájjal van tele. 
S betelhet újra a dráma vele 
- mit sem törődve alusszuk át. 



CETERUM CENSEO 

Cato nem nyughatott. 
Szajkózta minden szóláskor. 
Legyenvolt bármi ügy a téma 
A sokat látott ősi Curiában. 
S a bölcs öreg szenátorok 
Csak hallgatták, és szavazgattak újra 
Tribusról, centuriákról. 
S lehetett bármi ügy a téma 
A még sokat látó ósi Curiában: 
Cato nem nyughatott. 

Még mit sem tudott gótról, gepidáról. 



BÚCSŰZÁS-TÖREDÉK 

Jöttem, hogy hagyjam lábnyomom. 
Velem a kérdés, tán rád hagyom, 
Hogy menni vagy maradni kétes? 
S e nyelv, mely bármire képes. 

Ha magamtól menekülni vágyom... 
Szeressen anyám, szeretőm, barátom. 
S ha vége minden... 

Hogy el tudjak menni innen. 







LATIN VERSEK 



BAKOS KISS KÁROLY 



EROTIKA 

Antik este van s homályba 
Hajló hátgerinc a pálma. 
Játszik a kóbor képzelet, de 
Befogva ódon képkeretbe: 
Lobos-szagos szél szalad 
A habos mellű nők felett, 
Lenn a parton férfiak 
Erős derékkal fürdenek. 



ROMÁNC 

Rumsárga délutánokon 
Vagy ünnepen, 
Izzó napszítta tájon 
Jöjj velem. 
Míg a nép a téren ámul, 
Narancsot vagy vizet árul, 
Légy velem. 

Levetem ott fehér ruhád, 
A kis szobán. 
Bőröd ontja illatát 
Friss-puhán. 
S a fűszeredtől részegen 
Magam is hozzád vetkezem, 
Úgy biz' ám! 

Zuhanván mohón egymásra 
Csak egy a gond: 
Tettünk, ha tesszük, másnak 
El ne mondd! 
Sok fecsegő vár a téren, 
S nyelvét köszörülni kész e 
Sok bolond. 



BOR MELLETT 

Hűs lugasban 
Egymagamban 
Gondolatban 
Álmodom: 
Hajam hamar 
Hó szitálja... 

Vörösboros pohár bája vár az abroszon. 







Bakos Kiss 



PARAVÁN 

Spanyolfal 
Spanyolfal 
Mit akar 
Miféle szerelmet 
Takarhat ez a fal 
Holdpatkós lovaim 
Miféle rohamát 
Micsoda dombormű 
Völgyeit vonalát 
Suttogom sötéten 
S micsoda rejtelem 
Talán hogy ahol járok 
Titoktelt éjjelen 
S nem tudják vigyorgó 
Fogsorfény nappalon 
Ki is sír kit is rí 
A gitár s a dobon 
Mily ritmus ütemét 
Veri még a szívem 
Kit éget és Ki végett 
Az örök szerelem 

Rozsdaszín szemeknek 
Felfogva szigonyát 
Óbordó karámmal 



Kit zár ki a világ 
Önmagát engemet 
Akárkit ha takar 
Öröklött tüzeket 
Nem olthat ki a fal 



EGY 

Sejtelmes aljnövényzeted. 
Kutatva szembejön szemed. 
S csillogunk. Más nincs remény. 
Két sor. Egy költemény! 



HAGYJA MÁR 

Hagyja már a bódulat 
Kit a gitárhűr fojtogat 
Kinek dala néma lárma 
Ne keresse azt a nap 
Ne fogadja mosolyába 
Kiben erdőtüzek égnek 
Prédájául van a szélnek 
Hadd lobogjon csak magába 
Ki se lépve az utcára 
Hagyja már a kábulat 
Mert kik maguk ígyen élik 
El is vesznek azt mesélik 
Harang merül el a tóba 
Sötét vizek fenekéig 
Minek hát a nap az óra 
Akit nem a karok öble 
Csak a habok nevetése 
Hagyja már a bódulat 

De ne hagyja mégse mégse 



TANÁCS FALUN 

A falut szemek, fülek lakják! 
S te hová tennéd ezt a gondot? 
A hírt egymásnak osztogatják, 
Hát csönddel igazgasd a lombot. 
Hát csönddel igazítsd a szoknyád. 
S ha elcsorog a naplemente, 
Ne kövesse más a fodrát: 
Csak ki méltó, az keresse! 

A falut szemek, fülek lakják... 



A TEST DICSÉRETE 

Szeretni kell a testet is. 
Míg lélek lakja, ékszer az. 
És reggel is, meg este is 
Csodálni, fény rá mint havaz. 
Mert tudni kell, hisz így igaz: 
Ki eljön, egyszer elmegy is. 
Érteni kell a testet is. 
Mi elrabolja, végzet az. 



NEKI 

Éjjel, ha üres lesz a város, 
A ház tömör sötéttel telik. 
A szívben ekkor gyűl világos, 
S ki sem alszik egész reggelig. 
A hajnal minden éjt alámos. 
Egy madár-röppálya eltörik. 
Nappal, ha tömött lesz a város, 
Csak őt várom benne esteiig. 



KÚT 

Egyetlen szomjas száj a szívem. 
Szemed meg, mint a kút, olyan. 
Igyál belőle - mondd szelíden, 
S én belefulladok boldogan. 



SZÉP IS, JÓ IS 

Szép is a nők domboníja. 
Hanyatt fekve, hold ha éri. 
Lepedőit szél ha bűjja, 
Majd a hajnal kicseréli. 
S jó a férfi karja, válla, 
Épp amikor átölelve 
Nyúl a sásoknak utána... 
Szomjas ujja vízre lelne. 
S ül a csillag szerte-széjjel. 
Nem fér ehhez szó, csak annyi: 
Szép is, jó is így az éjjel 
Madarait felzavarni. 



ÉJSZAKA 

Ó, a néger éjszaka! 
Reped a kockaszűk szoba. 
Emberszag, 
Szenvedély szaka. 
Hajlatok sása, 
Sószaga... 
Ó, az éber éjszaka! 

Homokban lábnyomok soka. 



DAL 

Léptem csöndje eltörött. 
Járok csak a föld fölött 
Botolva. 

Elvették a hold mögött, 
Amit hoztam, s így ülök 
Bomolva. 

Már épül bennem a tél. 
Szép fám rügyét s levelét 
Ha veszti, 

Csak ne fájna úgy a szél, 
Míg éjanyám haját szét-
Ereszti. 
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KELETI VERSEK 

„Nehéz a fűnek a nyirkos harmat, 
szőné a hálót a pók az égig" 

Tu-Fu 

BAMBUSZÁG MADÁRRAL 

Könnyű madár hull, lebben az ágon, 
S bomlik a táj, mint éjjel a selymek. 
Sötéten gyűrődik szemem, ha távol 
Záporok őrült dobokat vernek. 
Könnyű madár hull, fagyra zuhan csak 
Nád deres ujján, pilla ha rebben. 
Készen a tusrajz, benne a csillag 
Fénye a mélykék selyemre cseppen. 



TUSRAJZ 

Ó jaj minden szétfolyik 
Ó jaj minden megmarad 
Hideg tinta lett az ég 
Üres foltja lett a nap 
Fűre nyirkos harmat ég 
Légy a hálón fennakad 
Ó jaj minden szétfolyik 
Ó jaj minden megmarad 



VILLÁM 

Sárga mélyű girbe-gurba ábra. 
Csak átcikáz az éjen, szétterül. 
S elmúlik - De minden szív megállna, 
Ha ott maradna egyszer bélyegül! 



FECSKE 

Kis éjkabátján megvillan a fény. 
Bár súlya van - a súlytalan övé. 
Szeretnék, mint e madár könnyedén 
Szállni fel, fel a fájdalom fölé. 



TÖRÉKENY ASSZONY ÉNEKE 

Gyönge roppan, összetör. 
Erős mindent elvisel. 
Erős roppan, összetör. 
Gyönge hajlik, elvisel. 



LEGYEZŐ 

Nyílik a zápor a zöld legyező 
Erezés rajta a ferde eső 
Világos arcát homályba vonja, 
S elfut a nyár az unt szerető. 



FENSÉG 

Fenséges a hegyek orma: hasadékos omlatag 
Fenséges a hullám rojtja, szőke habja partra csap, 
Fenséges a fűzek íve, fák sudára, s darvakat 
Fest a fény, de mind hiába - szürke pille álma csak. 



NOVEMBER 

Lépdel az ősz, fáim rázza. 
Fázom, mintha sárga 
Csontom fázna. 



KÉSZÜLŐDÉS 

Hajnalodik. Moccanatlan 
A vén fák össze-vissza ága. 
Szöszmötölök, készülődöm. 
Indul a ház előtt a járda. 



HEGYI ÚT TÉLEN 

Csöndlakta mély völgyek helyén, 
Végtelen nagy hegyek fején, 
Örök fehér ragyogás van, 

Távolodó pont inog a havazásban. 



TÜKÖR 

Nézd az idő homorú tükrét, 
S görbületében önmagad. 
A pillanatban egy öröklét, 
Az öröklétben egy pillanat. 



CSAVAROK 

(Barátaimnak) 

Tekerednek a csavarok 
Fogaskerekek 
Már semmit sem akarok 
Csak szeretek 
Forogni mozdulatlanul 
Ahogy a menetek 
Rendje elsimul 
Lenni veletek 



VAGY-VAGY HAIKU 

Vagy kirúgni a széket 
Vagy elkékült tíz ujjal 

Markolni a létet 



KÉT CSILLAG KÖZT 

Kettős vonzás fog magához. 
Két csillag közt lépkedek 

Egyik folyton fényt sugároz, 
Másik folyton fényt nyel el 



KELET-NYUGAT 

Kelet vagyok Nyugaton, 
Nyugat vagyok Keleten. 
Magyar vagyok, tehetem, 



ELHALLGATÁS 

A mondatoknak nőnek rései 
Száj zugába visszaszáll a szó 
Csak hull csak hull a hó 



CSONTVÁRY 

Nehéz a tájban néma fa lenni 
Ne félj 
Nem látja senki 



VAN GOGH 

Vázakáván ül a csorgó 
Tébolysárga napraforgó 
S kavarog 



KUTYA 

Az utcán egy kutyát láttam épp 
Szeme két 
Törött tükörcserép 



ÁRAMÜTÉS 

Nagyfeszültség az ég sehol 
A képzelet rövidre zár 
Szemhez szürkül a póznasor 
Dróthoz kötözött madár 



HELYZETKÉP 

Az utcahossz két szürke fal 
Nem Párizsban csak Budapesten 
Egy elmosódó körvonal 
Emberkontúr a járdatesten 



SZARVAS 

Hol mély a magassal összeér, 
A fénybe nyúlnak össze-vissza ujjak. 
Egy villanás... 
S a holt avarba hull 
A szétfeszített két tenyér. 



MÚLÁS 

Oly mulandók tetteid, szavad, 
Mint kócsag lába nyoma 
Lenn a víz alatt 



NEM 

Fűben zápor lába futkos. 
Millió körré hull a tó. 
Tükre tele rángó, titkos 
Jel betűkkel: múlni jó. 
S cseppet szór a szél. El 
Csak hullámgyúrűkkel veri. 
Tettre készen áll, s egészen. 

Az ember szeret. Nem meri. 



CÍM NÉLKÜL 

Itt kínok laknak meg örömök 
A szélben álmok járnak este 

Itt végtelenek a körök 
A fák tornyai zöldre festve 

Itt esők mosnak és örök 
Szálai éles dróttá hűlnek 

Itt kínok laknak meg örömök 
S az örömök kitelepülnek 



KÉTELY 

Ha írok ujjaim letörnek 
Ha járok mind mi út kitér 

Ha mérek súlya vész a kőnek 
S nem tudhatom mi mennyit ér 

S nem tudhatom hogy még mi ér 
Csak várok egyszer tán megölnek... 

Ha járok mind mi üt kitér 
Ha írok ujjaim letörnek 





Bakos Kiss Károly 
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Születtem Beregújfalun, belélegeztem: 
szénaillat. Fordultam volna vissza, de már 
későn. Majd nőttem, mint a gyom, bár 
eleinte csenevészen. 

És olvastam mindent, de mindent, 
ami a kezem ügyébe került, regényt, 
verset, tankönyvet évekkel előre... Majd 
énekeltem népdalt, mondtam prózát, 

költeményt. S ez utóbbi, a költészet nem eresztett 
többé. 

A vers, mint zene, mint kép, mint dráma és tör-
ténés a nyelv alakíthatósága folytán vált ellipszisem 
gyújtópontjává, s máig vonzásának foglya vagyok. A 
szent játék, mely a mélységektől'a magasságokig, 
szakrálistól a profánig a lét tiszta párlata, s mint ilyen 
a szóbeli közlés legkoncentráltabb módja. 

Manapság irodalmár körökben szinte divat a líra 
válságáról, közeli haláláról beszélni. Bár a válsághan-
gulat nem teljesen alaptalan, e téren talán vigasz, 
hogy a műnem története során volt már csak élőszó-
ban virágzó, szólt már sokakhoz és volt már keve-
seknek. Minden esetre hiszem, hogy az esztétikai 
szépség eképpeni megfogalmazása, mint minden 
művészetek, a barlangrajzoktól az ipari formatervezé-
sig, a munkadaloktól a szimfóniákig, úgy a vers is a 
lélekkel bíró ember örök szükséglete marad. Hogy a 
születés és halál végpontjai között csillapuljon a lélek 
tárnáiban megbúvó félelem, hogy a halandó megélje 
a teljességet e számára szűkre szabott, képlékeny 
időben. 




