Újévi vígságok
Winkler András:
Hármashangzat
Sopron, Hillebrand Nyomda 2005.
Winkler András újabb verseskötete a
tõle megszokott, egy-két versszakra
bontott, rövid versek és szellemes
szójátékok sorozata. Ha költõi anyagát
valamiképp csoportosítani kívánnánk,
a címbõl kell kiindulnunk. A „hármashangzat” hangulatában, jellegében
három különbözõ részre tagolódik.
Az elsõ gondolatkör a test és lélek
kapcsolatát boncolja. Kicsit szomorkás
kedvvel írott versek ezek. Az idõskort
elért férfiember számot vet elmúlt
évtizedeivel, és ebbõl von le az emberi
életre vonatkozó borús hangulatú megállapításokat. A betegszoba sugallta
magány keríti hatalmába, az édesanya
utáni vágyakozás buggyan ki belõle. A
beteg, magát elesettnek érzõ ember természetes vágyakozása ez, egy szilárd
pont, egy biztos támasz után. Még a félresikerült vég vízióját is megjeleníti.
Hegedûjét szólaltató apja képe sejlik fel
szemei elõtt, és borús hangulatát még
fokozza a szívgyógyász orvos-barát váratlan elmúlása. De megjelenik a remény is,
amikor a végsõ elszámoláskor majd arra
hivatkozhat, hogy „Csak a test vétkezett,
Tiszta maradt a lélek” („Remény”).

A borongós hangulatból van gyógyulás, kivezetõ út. Ezért humorral
vigasztalja magát, és szellemes, mulatságos sorokat vet papírra, hogy
feledtesse sokféle búját-baját. Íme
néhány ezek közül:
Pénzügyminiszter
Korlátnok.
Mit kaptál húsvétra? Letojást.
Üdvözlet:
Üdvözlöm Galván Úr! Látom, elemében van.
Székfoglaló:
Ha elkéri / ülve székel,
Ha elkésik / jajveszékel.
És egy német nyelvû idézet:
Unfreundlicher Gruss Auf Zweidersehen!
Néha az akasztófahumor is feltûnik,
ilyen:
Péter barátom
„Öt napig kómázott a halállal.”
És másutt a bátor vegyésznek van
polimersze, a tömeggyártás pedig mi is
lehetne más egy fa-tudósnak, mint
„Százszorszék”.
Szomorú hegedû
Édesapám szomorú
hegedûn játszott,
amíg muzsikált
a lelke kilátszott.

ENSZ felmérés
Múlt hónapban világméretû felmérést indított az ENSZ. A felmérésben egy
kérdés szerepelt:
„Kérem, mondja meg õszinte véleményét arra nézve, hogyan lehetne megoldani
az élelmiszerhiányt a világ többi részén?”
A felmérés nagy kudarccal végzõdött:
– Afrikában nem tudták, mit jelent az „élelmiszer”.
– Kelet-Európában nem tudták, mit jelent az „õszintén”.
– Nyugat-Európában nem tudták, mit jelent a „hiány”.
– Kínában nem tudták, mit jelent a „vélemény”.
– Közel-Keleten nem tudták, mit jelent a „megoldás”.
– Dél-Amerikában nem tudták mit jelent a „kérem”.
– Az USA-ban pedig nem tudták, mit jelent a „világ többi része”.

Globális felmelegedés
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A rövidke szójátékok után egy
összegzés:
Kényelem
Csiga voltam
lassan éltem,
mit akartam
el nem értem
átadtam a
munkát másnak
lassan mászó
kiscsigáknak.
Vadásztörténet:
Szürkehályog mûtétjére a pénzt
a hajtók adták össze.
Részmunkaidõs énektanár
Félnótás.
Kor
Öreg volt.
Néha kiesett
szájából a szó.
Kritika
A kutya
a könyvemet
kérte.
Lázasan
széttépte.
A szemébõl
láttam,
megérte.
A versek sorából nem maradhat el a
soproni polgár érzésvilága sem. Ezt
példázzák a „Soproni felhõ” és az
„Ébredés” c. versek. A kötet záró motívuma a harmadik hangzat – a végsõ távozásra készülõdõ férfi érzésvilága. Jól
érzékelteti ezt a „Jóbarátok” c. vers. Lelkiállapotát jelzi a visszaemlékezések sorozata. A kedves kutya is belefér ebbe a
vonulatba, még inkább a hajdani tornatanárok és egyetemi oktatók. Záróakkordnak az idõsebbek által ismert „Náci
Bácsi”-ról (Kiss Ignác matematikaprofeszszor) készített sorait idézem.
Az egyetemre érve egész csapat
kísérte; úgy mondta: a hallgatók vigyáztak beteg szívére. Mikor közrefogtok
fiúk, nem félek a haláltól szól Náci
Bácsi üzenete.
Náci Bácsi helyén itt Winkler
András szólal meg. Szívbõl kívánjuk,
erre a szerepcserére sokáig ne legyen
szükség!
A kötetet a soproni Hillebrand nyomda készítette, a versekhez kötõdõ
mûvészi színvonalú illusztrációk Mészáros György munkái, a kötet szerkesztését
költõnk fia, Winkler Dániel végezte.
Ismertette: dr. Szodfridt István
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