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A felhó́, amelyró́l nem tudott az ég
Aki egyszer megszeretett egy Poós Zoltán-verset, az az
összeset szeretni fogja. Van ebben a költészetben egy
titokzatos paradoxon: egyfelôl ott érezni minden vers-

Az ütôhangszeres muzsikus Erdôkerülô Quartetjével a
BMC Records gondozásában jelentette meg az ein-
schliesslich címû anyagot. „Egyrészt izgatott, hogy az
erdô atmoszférája és akusztikája mit tud hozzátenni egy
zenei produkcióhoz. Másrészt azt gondoltam, az erdô
megfelelô terep arra, hogy a jazzben
nagy szerepet játszó spontaneitást és
váratlanságot, vagyis improvizációt a
csúcsra járassuk egy lemezfelvételen” –
mondta Dés András. A zeneszerzô azt
is elmesélte, semmilyen klasszikus
értelemben vett hangszert nem vitt
magával a németbányai erdôbe, kizá -
rólag azt használta ütôhangszerként,
amit ott talált: ágakat, leveleket,
köveket, erdei terméseket. Elsôsorban
délután és alkonyatkor dolgoztak.
„Abban bízom, hogy aki meghallgatja a
lemezt, értékelni fogja a szokatlan
hangrögzítési folyamat törékenységét.

Borzasztóan kellett egymásra figyelnünk, és tisztában
voltunk azzal, hogy nem nagyon lesz javítási lehetôség.
Izgalmas kihívás volt számunkra az erdôben és a
németbányai vadászházban töltött három nap, mind -
annyian kívül kerültünk a komfortzónánkból.”

ben a legélesebb figyelmet bármire, ami trendi,
naprakész és mai, másfelôl viszont fájó nosztalgiát
minden iránt, ami elmúlt, ami hagyomány, ami teg-
napi – de még az egy perccel ezelôtti iránt is. Talán
ennek az ellentétnek a finom feszültségébe sajdul
bele az olvasó szíve. Poós Zoltán új verseskönyve
tele van ilyen sajdításokkal. Mi mindent el tud mon-
dani az ezredforduló utáni magyarországi vidéki
életrôl pár mellékesnek tûnô verssor: „Útközben
meglátok egy temetkezési irodát. / Miért nézi?! Mert
ott van egy libikóka? / Igen, tíz éve még óvoda volt,
na és.” Egy régi családi otthon felszámolásának
tragédiáját szinte elfedi az idill: „Vasárnapi ebédek,
fújják a leves felszínét. / Valaki mindig idô elôtt
kezdett kanalazni. / A szekrénybôl – fiókjait filctollal
firkálták össze – / négy zsák gyújtós lett. Úgy ötven
kiló.” Ezeket az életképeket szomorúnak, de olyan
természetesnek érezzük, hogy szinte eszünkbe sem
jut, hogy ez a könyv nemcsak egy szülôföldrôl és egy
apa haláláról szól, hanem a tágabb világról is: igen,
kiürül egy ország, elöregszik egy kontinens, és „Min-
denkinek másképp szakad be / az ég. Csak a föld
marad ugyanaz.” És mégis: Poós Zoltán versei
semmit sem szépítve a valóságon, úgy hatnak
olvasójukra, mint a fájdalomcsillapító. – Kemény
István

Az erdó́ben készített lemezt Dés András


