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olyan, aki betegen most is / a biztos halálra vár. uram, vedd el / tő

liink ezt az évet! engedd, hogy még / itt maradjunk, keziiket fogva
még / ne kelljen meghalt társainkat követniink." A (panaszénekek)
közé tartozó versek szembetűnően elégiák: közvetlenül adnak
számot a hiányról. az elégtelenségről, az emberi lét határoltságá
ról. A költemények mégsem alkotnak minden kapcsolódás nél
kül elkülönülő csoportot a kötet többi alkotásától: sokkal inkább
a két kiemelt verstípus összegzését nyújtják: olyan mitikus, idő

ben és térben távoli, költői életműveket is játékba hozó világokat
jelenítenek meg (a fülszövegben említett Ovidius, Joachim Du
Bellay és Kavafisz mellett Hölderlinre vagy Rilkére is ráismerni),
amelyek törvényei és rendjei mégiscsak kiismerhetők - aminek
következtében még inkább felerősödik a versekben a panasz
hangja. A ciklusokhoz tartozó költemények páratlanul egységes
és magas színvonalú művek, s Schein Gábor nagyszerű költői

önmérsékletéről tanúskodik az a csakis világnézetileg értelmez
hető döntés, hogy ezeket az önmagukban is minden további nél
kül megálló műveket a többi költemény közé illesztette. Ily mó
don a kötet versei hol rejtetten. hol szembetűnően, de
mindenkor egymás hatását és lényegét felerősítve. a mai költői

megszólalás lehetőségeit elkötelezetten próbálgatva igazi elégiák
ként jelennek meg - hiszen az elégia nem más, mint "panasz
létezésünk korlátozottsága fölött" (Hans-Georg Gadamer).

Tovább a kút
Jelenits Istvánnak

Hazatérés Istenhez a történelem 
tanítjuk né/za még. Bárki, akár
romlanék benne, helyt is állt s megigazult,
arcunk visszfénye birdin egy nap fönt látható. Bár végtelen,
mdris végső nap fénye, ami;tt hírül ránk szegik 
pillanatra s csak hosszan. Ugylehet,
korok duhci könyörtelenek, kiirük akár kegybeliek,
rajtunk se rajtuk, s meddig: tagadd, viselem.
Aggott kövén kisérelnem, aszály csak bent, tovább a kút 
a víz hangja, épp jószavak visszhangja, épp csak elaludt.
"Azon járj, amelyik út leggyötrelmesebb"? Kétlem, világ,
miioűnk pusztán kétség s újra hit menthetné tovább -
a válasz, én más érkezéssel meg nem felelem.
Hazatérés Istenhez - más történelem.
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