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Tengerparti lakodalom (hátrahagyott versek)
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Szerelmek tánca

A lázadás kezdete: a kötet versei a tudatos lét, a gondolkodás kínja jegyében fogantak, ahol az eszmény
és a hétköznapi valóság rutinja feszül egymásnak. Ez a Számvetés az örök elégedetlenséget sugallja,
amelyből talán csak a jobb életben való hit, a természet (Hegyek, fák, füvek), a zene (Mozart,
Honegger) és a szerelem szabadsága (Ünnepek) jelenthet kiutat és némi nyugalmat az emberi állapot
gyötrő nyugtalanságában (Kis szerelmes himnuszok). A hatalmas ívű Bartók Amerikában nagyívű,
sokszólamú szintézise ezeket a lehetőségeket foglalja össze.

1967

Garabonciás

A kételyek kora. A versek szerkezete lassanként kezd átalakulni, többértelműbbé válni: a polifón, zenei
ihletésű kompozíciók ellenpontozó szerkezetében kétely és bizonyosság váltogatja egymást, ám a
versegész érzelmi egysége mindvégig megmarad. A dobogó ritmus irracionális, mitikus lények
(garabonciás, boszorkány) megjelenítésére csábítja a racionális költőt.

1967

Emeletek avagy a láz enciklopédiája

Hosszú montázs-vers, amely a költő és a társadalom viszonyát vizsgálja. A személyes és történelmi idő
„emeletein” felfele haladva a költő és az emberiség az elérhetetlen jövő felé halad. A vers elképesztő
formai bravúrokat vonultat fel, akár költői játék is lehetne, ha nem ellensúlyozná mindig a fájdalom, az,
hogy minden vers és igyekezet csak arra való, hogy legyen mivel „bepörölni a létet az elmúlásért” – és
ebben a perben az ember, a fölperes, csak veszíthet, elbukik, akár la Mancha lovagja.

1968

Kortársunk, Arany János

T.S. Eliot és Babits mellett Arany János alakja és életműve tett nagy hatást Szilágyi Domokosra, aki
ebben az egész költői pályát áttekintő esszében a szakirodalom alapos ismerete mellett Arany János lelki
alkatának és gondolkodásának mély átéléséről tesz tanúbizonyságot, felvázolva a kor politikai és irodalmi
viszonyait is.

1971

Fagyöngy

A feldolgozhatatlan és feloldozhatatlan világ kiábrándult költője a vallás és a misztikum fogódzói nélkül
mégis megpróbál egyensúlyt keresni az egyre szorongatóbb történelmi korszakban, egészen a végtelenig
terjesztve ki szabadságigényét. A lét abszurditását csak az emberi összetartozás (a szerelem, a
közösség) tudja enyhíteni (Fagyöngy, Gyöngyöm-társam)

1974

Felezőidő

A kötet jórészét szerelmes versek teszik ki, és ezzel párhuzamosan ismét megjelenik a könnyed-súlyos
játék, a keserű humor, amely felfüggesztheti a szkepticizmust. A kötet mégis előrevetíti a személyes
halált, már csak ironikus-komoly záróversével is, amely önmagához írott Requiem.

1976

Öregek könyve

A Plungor Sándor rajzaihoz készített 699 számozott sor az öregségről és az elkerülhetetlen halálról szól,
az emberi állapot kiúttalanságáról.

Forrás:http://www.hunlit.hu/szilagyidomokos

