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Rögzített mozgás

Rögzített mozgás 2004 A negyedik kötet első ciklusának (Fehér) témája a gyermek születésének

élménye, amely alkalmat ad a költőnek, hogy a fogalom-előtti tapasztalat sejtéséről beszéljen, „a
magyar költészetben eddig szinte példátlan módon írván meg a szülés misztériumának,
kiszolgáltatottságának, csodájának és mindennapiságának nagyon bonyolult összefüggéseit és
közönséges ellentmondásosságait. A magyar költészet anyaverseitől radikálisan különböző módon úgy
írja le a szülésnek, az anyaság tanulásának tapasztalatát, hogy teljes mértékben mellőzi az anyaságnak
vagy a szülő-gyermek viszonynak erkölcsi viszonyításait, s az anyaságnak ’társadalmiságát’, azaz
konvencionalitását szinte figyelembe sem veszi” - állapítja meg Margócsy István. A kötet további
részében a korábbi fényképész-tekintettel a mozgást rögzíti a költő. „A mindennapok tárgyait, az első
pillantásra jelentéktelen látványt, a fény és a sötét fokait, a mozgást cövekeli a földhöz. Van valami
eleve tudás ezekben a versekben, amit ámulva nézünk, tapintunk, hallgatunk - írja Takács Zsuzsa költő.
- Ő különben is a nevek ismerője, név szerint szólítja a környezetünket benépesítő természet és
nyomasztó városunk tárgyait, és azok szolgálják is versét; hálásan, megszépülve, mert vonzalmuk
személy szerinti és egymás ismeretén alapul.”

2006

Elhagy

A klasszikusan kidolgozott, de néha merészen megbillentett-kifordított versek beszélője egy fiatal anya,
aki boldog anya-gyerek kapcsolatában, családi, szerelmi kötődésében éli meg az elmúlás, az elhagyás, a
leépülés, a „hagyatékolás”, a lassú öregedés folyamatát. Ha gyereke első lépéseinek örül, akkor is ott
bujkál benne a gondolat: gyereke máris elhagyni készül őt. Apró, hétköznapi élettények sorjáznak a
versekben, finoman érzéki, sőt néha bátran erotikus képekben (lásd például a kedves lábának merész
leírását!). A kötet elejének szelíd idilljére a kötet végének komor halál-élménye válaszol. „Szabó T.
Anna nem azt állítja e versekben, hogy a világban zavartalan a boldogság, hanem azt írja körül, hogy a
világban csak a szeretetelvű kapcsolatok teremthetnek nyugvópontokat, még akkor is, ha e kapcsolatok
is rendre ki vannak téve az időbeli leépülés fenyegetésének.” Margócsy István, Élet és Irodalom
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