
Fábián György versei elé
Ha a költőket aszerint lehetne megkülönböztetni, hogy verseiket milyen zaj - nem zene!, zaj, zö
rej - kíséri, akkor Fábián György versei mögött - hol elnyűtt, hol meg vadonatúj - vásznak ro
pognak s szakadnak ketté. Az így támadt résen "fúj be" ez az új költészet. Nem hímez-hámoz,
nem óvatoskodik; olvasóiban föltételez valamiféle szellemi készenlétet, hogy - végre - megérkez
hessen. Elhivatottnak, betoppanónak tartja magát a költő; különösképpen nem "mégis", hanern
.mert" van benne alázat. Versei igen mélyről indulhatnak, sorai egymást siettetik. Szavai, szófű

zései, szójelentései szokatlanul újak. Egyszerű állító mondatokból nő ki a verse, aztán hirtelen
meglódul benne valami, vagy átvált, és megkezdődik - egy sajátos rend sajátos okfejtésében - a
titkok közlése.

E költő eredeti világát az egy-egy versében is biztosan kivehetőbelső logika hitelesíti számomra,
s az, hogy nyugalom, ítélet s puritánság árad versmondataiban. Az ilyenfajta költészetnek is oda
kell adja magát az olvasó, bele kell gázolnia vizeibe, meg kell ízlelnie szavait, szókapcsolatait.
S ha van kérdése, ezután tegye föl neki, bízva abban, amit Octavio Paz mondott, hogy a költészet

. "nem érthetetlen, hanem megmagyarázhatatlan". Fábián György költészetének alapzatába az
evangéliumi dráma hajszál-ágú acélszerkezete mélyül. Néhol találkozunk is a vallásos szókincs
szavaival, de sehol sem a megszokott, hanem az elmélyített és kitágított jelentésükkel. Ott áll a
költő az "Istent kigyújtó esőben"...

Vasadi Péter
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Kivonás

Stáció
A korbácssuhogás után a verejték
térkép; Dobzajtávolban itélet
fenyves, tűsereg: szomjúhoz
geometriai igét. A legnehezebb
sóhaj gyertyánja kiszakad, elveszti
f<Jldjét a gyökér, elveszti a
rögös vonaglást. A kakas idöről

időre megfeleződik. Péterból később
szent lesz.

Amíg a maradékot össze~eprem

maradjatok egyek kívülem
amig a kenyérhéj
három-napos álmot átvilágit
ne bontsátok szét a templomot
én fölépitem az eny~met
árnyatokbál .
amig hangjaim üvegen belül

kopognak
és balzsamozó nőktől teljes
a sziklasir-levegő

katonák szitkait
és a vér ''muzsikáját
Atyám földjéből kivonom
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