
DEÁK lÁSZLÓ Nyugtató
Nem fény holt ki, csupán az iftúság.
Sirasd el örjöngőn vagy sem,
Már te sem lehetsz aki voltál.
Új lakók jönnek és.összedől a ház:

Egy tenyérnyifénykép kész csoda.
Mennyi vakító gomb és gallér,
Miféle arcok s mekkora bajusz!
Holtak s jiókunkban élnek.

Atrágják lassan a[umérlemezi ,
Mert fogaikat idő már nem emészti.
De régi esküdet egy új bolondság,
A friss, préselt virág illatát idézi.

Vagy nézzed ké~fejedet az abroszon.
Elbabrál egy kis pihéoel hosszan.
Egy társkézért nyúl, majd visszahull,
Befejezi a kezdett ebédet.

Nem fény hunyt ki, csupán az iftúság.
Megragadsz itt az esti lűnődésben .

Milyen nagy hideg lett hirtelenül.
Pulóvert húzol és hozzáforró igéket.

/

Uj arcok, régi nevek
Torkom akad, hangom elszakad,
Majd nyerítek harsan, az újak elé
Fónajtva járok. Mind erős, érczengős,

Kakasként kiáltó; mellyük duzzadoz,
Lábuk lent tapos, akad bennek kiváló.
De kár mégis, ép eszemet azértis,
Régalta ódon nevek, lomha kísírtetek
Látogatják s nyugton tartják ó-főztjükkel .

Mert a szokott íz, mint házbeli csíz kezes.
Derekát adja, kedvemet oltja,
Bennek gyönyörködöm. Óköt el nem únom,
Sőt !Íj kedvvel buritom, vélem, őszömig.
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Egy galád
fondorkodóra
Rámszólnak hogy haggyam
Jókedvét meghagyjam
Ne emésszem iüzzel hírét.

Jókedve nékem közömbös
De sért ahogy bökdös
Asztaltól ellökdös

Kutyáknak ebtársa
Diihöngő marásra
Termett foga, inye, körme.

Álcája alá belátok
Bár adjon hószinnot
Én ordast gyanitok

Átlátszó törtető

Ki híres könyöklő
Igaz érdem hozzá nem fér

Nyelve talpnyalásra termett
Veleje lila köd
Hamisít vagy elföd

Társát is megrontja
Kinek ilyen foltja
Beszennyez ieueletéuel.

Álmodó kalandor
Alszom délután, mert megoénúítem.
Melengesd testem paplan. takaró,
födjön könnyíí terhed. Nehezebb a földi só,
s végzetem csonikukac, pondró, síri nvüoek,
ha arcom ásító mésziehér lesz.
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Kialszom még az ifjúság mérgeit,
mély kábulaiát boroknak, csalfa n6knek.
És lelkem szennyes indulatját,
naplopást, tekergést, dologtalan idékei.

Készülvén a nagy raboltatásra.
Csorgatom, el6re már arany fillérét,
hogy álmaim a vámot lustán elérjék.
Hol körmeimbó1 kiJ6 sűrű enyv,
Inisom masszáját szippantják gyökerek.

POMOGÁTS BÉLA A lét senkiföldjén
Deák László verseiről

Született 1934-ben,
irodalomtörténész, az

MTA Irodalomtudományi
Intézetének

fömunkatársa.
Legutóbbi írását 1994.

2. számunkban közöltük.

Későn lett költő, első verseskönyvét harminchárom évesen adta
közre. Eredetileg festőnek készült, kiállításokon szerepelt, s animá
ciós filmekkel foglalkozott. Pályakezdő kötetének első verse festé
szeti élmény nyomán született, egy Gulácsy-kép érzelmi szerkeze
tét és mitikus háttérvilágát magyarázta. A képszerűség azóta is köl
tészetének figyelemreméltó tulajdonságai közé tartozik, noha volt
idő, midőn szinte szándékosan kerülte a metaforikus kifejezést, és
minél egyszerűbb, tömörebb kijelentésekre törekedett. A tárgyakra
figyel, néhány szóval képes felidézni a látványt: egy szobabelsőt,

egy szűrke pesti utcát, egy Balaton-parti reggelt. Ez a tárgyiasság
hűvös és szinte szakszerű. Kenyeres Zoltán írta róla első verseskö
tetét ismertetve: "tárgyak életét figyeli, még első személyben írott
versei is olyanok, mintha harmadik személyben írta volna őket".

A tárgyak felidézésének és a tárgyias megjelenítésnek mind
azonáltal van egy mögöttes világa is, A látvány önmagában mulan
dó, az időnek van kiszolgáltatva, ezt jól tudja a költő is. A tárgyak
mégis valamiképpen az emberi léthelyzetet jelképezik, akár Van
Gogh híres bakancsai, amelyekről Heidegger beszél: "a műben az
igazság történése működik". Deák László tárgyias versvilága mö
gött is ott rejlenek (és működnek) azok az igazságok, amelyek az
emberi tapasztalatokbólleszűrhetök.Mindenekelőttaz, hogya po
litikában, a tömegkommunikációban, az úgynevezett irodalmi élet
ben megjelenö világ igazából pszeudo-világ. Minden, ami fontos,
ezen túl vagy emögött található: régi emlékek, barátságok és sze
relmek emlékei között, egy-egy pillanatban, amelynek meg
magyarázhatatlan súlya és jelentése van.

A versek mögöttes terében ott rejlik az ember esendősége,

mulandósága, a "lét senkiföldje", amely megváltás után sóvárog.
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