


Az Életjel Könyvek 40. köteteként kap
ja kézhez aiz olvasó Urbán Farikas Gábor 
Szempont című venaeiskötetét. Második 
könyve ez a költőnek. Az eüső Füstvirág 
cíimein jelenít meg. A két Ikiajdiváiiy címe és 
tartalma az írónak a jóreménység és a fel
fedezett valóság közötti érzésvilágát érzé
kelted.

A két venseskötet megjelenése között el
telt (időben a költő a szabadkai Városi 
Könyvtárban és több vajdasági helységben 
Sámson és vanília címein mutatta be mul- 
timediális művét. A szerző audiovizuális 
világának tükre ez a költemény. A vers, a 
festmény, a zene technikai eszközökkel 
egyszerre történő előadása és bemutatása 
szokatlan élményként hatott a közönségre.

Énről az alkotásáról így vafli a költő: 
. .a túlfűtött fantázia igényével hallha

tóvá akartam tenni a látnivalót és láttatni 
mindazt, amit hallunk. Az ember, a néző 
vagy hallgató döniti el, hogy az informá
ciókat a versről, a világról látta-̂ e vagy 
hajította ivagy tudatán kívül (beiül) törté
nik valami. Attól nem itarltok, hogy a tech
nika elemberteieinít, ha az ember (uralja a 
technikát. Egy audiovizuális élőadás is 
szerezhet szellemi izgalmakat.”
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GYERMEKKOROM

GoiráMiievéts 
Harry Beliatfomite ibajnántdala közben 

úgy papmklasavtanyíitás táján 
Apám kopaszra nyírtaltortt 
vett egy (penge kiaiapot 

Anyám tmeím [ismerít rám

Sínva fiakjalditaim 
minit amikor rám szótok 
ne mossiam piiszkias {szappanos /víziben 

tisztára a mákos núdlit

Legközelebb angyalbőrben 
ítörténtt hasonuló eset 
Már nem sírítam 

azért rossziulLesett



POMÁDÉ

ÁJmoisító
arana fagyott mosoly 
bolyong!
Puítatolózó 
setét
f öldibe gyökerezett velőik 
Aiszpdik sonkák 
régmúlt leJJbeáiruék számit 
fahászaii közit sínylődve

Airgojs'z ösisizes receptora 
ajprócsfca eb
elenyésző ágyéka leihieltertít 
a viszoinyüjagosság elve laliaipján 
ha vizsgálj iiolk körmünk 
s közben tangitaüianfull f ütyörészümk 
légmozgáisihiányft enyhítendő

SHé
Ili mind 
o»tt fenn
vagy önmagatok mélyén 
ZöMül̂ e még fű 
lét-ie a lét 
kívületek

Mérlkiezitüinlk
ültiközőpotn^ainlk feleslegességóhez 
Voiniaitaiinlk nélkülünk z,akaitoílniak rtxwia

Maradiunk itiistzitelelttel 
mja setm laditunk 

nem liis kaptunk sokait



CSENDBEN

Cs. . .
Csönd. . .

Gsanjdjben

Bennetek:
'Magiam
Felébresizítetnri

Ja j nekünk
Azzá leszünk
Miivé iberemtettiinik
Ne mondják
Miit ellihianajpitiuinlk
Mind lenyieflítüik
Kákán csőm ókeres éstol
Lett ftairjiagos nyelvünk
Hogy mi nem úgy Születtünk
A'hogy s'zülethatltünk



REGE

VáilítoiziaitiLainí őis mesét mond 
az alkonyati .szél 
Álmos vfizseíkire ftér

Föld ailialtlti cneoíruviilá̂ girt£us«sial hónunk alatt 
Vágyiuink távoli osilLagoikaJt 
Közben tömegek hallgatnák el 
kórusban
egymás nemlétének dialát 
Viesztes haihotia halíBk

Valahol 
mégis plattog 
ropog az értelem
Kíméletlen igazságok várnak készenlétben
önmagát tükröző bölcs tilsztaiság
mjoisolyog csendesen
meghúzódva szerényen
árlairiugóá!nk(biain
Színes házaiiink
levetve szégyenfoltjaik
labdázinjak a jielemnel
köziben Ikerékjpánj laüink
slaiját árnyékukat taposva
gurulnak tova
mát sem sejttve
az éleit muflanldó&ágáróíl
Megikiaptaszkoldjvia
e lebegő ádőitlenségibein
foggal körömmel foizomygiaítj/uk
nyülvámvialóságaánkat önmagunknak
A mozdulaitlainiság örvény ében
annyi minidéin marad észrevétlen
Gsiak megyünk
Lógó ónnal
TnomJbiitiaiszó nélkül
Halsunk után



Így rozsdásodva bele
lassan
életünkbe

Egy-egy nyitott ab kukról álmodunk 
vadul
zabolátlanul 
aikár a madár 
ha fénytelen tollal 
s u h a n
álmatlan Éj Szálkán



KALANDOK

Ködfényes
csajtangoiásos éjszakákon 
Barátom én mondom
pattanásig feszítettük 

a mesevilág határait 
Velőnk muzsikája viilágoísiság
A minderaség lejött hozzánk

Mii felfelé nem dgyekezitünk

Talán az éhség sem árt 
ha ffiéma
mit gondolsz most 
hogy Te ott 
én iltrt
vagyunk egy helyen 
minit ikrek
íkiik meg sem születhettek

Jövőd elhagyott 
A lét sziagai 
sovány füsitcisík 
elkalaindozoltit gondolat 
'nagyapánk tévedéséről 
másizedinit
pipáiba »töltött piusikajpor 
pörköl igtazán ia palmlajgon

Azt hittük mii mások (vagyunk 
Másmilyen voilt iákkor haljunk



HARC

Tudifcuk
se [fegyverünk 
se /töltényünk

Tudtuk
semmi esélyünk 
csaik akatfaltiunk

Tiudtuk
meghúzódva; 

az árnyékban 
legyőzzük 

a félelmet 
Bár

siókkal többen vagyunk



A SÁMÁN

Titokban 
Viaróizsló vagyok

Nem Mszed

Fogaám közt 
Szívjam üd 
Gyulladt seíheiidet

Meggyógyulsz
Köpiködlhetók

Nevetsz najtam
Még imí|nd!ig nem Mszed

Megfertőzöl 
Már nem segíifchateik

Elloptad (nevetésemet



PILLANAT

Szemedbe mézive 
Látná vélltem 
Fénylő feketeségben 
Szájz neveld 
öiüven arcold 
Mjagiatmiait 
Alhogy feszülő 
Gyeipílőt tortok 
Rofngyok tszialkiajdjtak 
Rlüiss fények mögül 
Zemgeifct a kdldiLS feoráTis

Zajji
Tapavijhlar
Bemizingőzzé változott 
Az éj leple lalaltjt

Dimibó fiaikjad)t 
Foglald atófct 
Seheirezáde





FÉLÁLOMBAN

Az éjjisziaka 
ipóikfejal álmodtam 
Ahogy ibelőle kicseng 
li'trtHott
egy roasidásiodó 
nagyíftóüveg
is ŰhüaliLoím anyáim itávolojdvia 
tamimit öisisizies Ibúbámatöt 
a hagytmjaaprítáis 
örömeiben leli

Talán így im&raidjtál 
Te is (valahol 
Tele reménnyel 
Megtaláltad'
fájdalmaid teziugiságainalk 
örök szépségét



HALLOMÁS

Felébredtem 
Szép volt
Gyengéd hang szállított
Rádöbbentve
Fáj
Hogy álmodni sem merek már

Álomajnyaj
Fánadtt
Poros kobakom
Ugye öledbe hajthatom
Nehéz
(Ha tnejm vagy 
Vak 
íSüilcet 
INénxai
Te ezjt tnem érted 
Soha nem íh!agyt|ad ei 
Álomfészked



TETEMREHl V ÁS

Találkoztunk az elmúlásban 
Rámk ül a köd 
a Város 
sötéí t j  é v e l

Egymást íkeresnénik újra

Neeem

Mii is szeretnénk 
jövőt varázsolni 
a múlrtibóQ.
Lelkeink tetemrehívásía 
az éjben 
Uitoaii lámpáik 
ikéík köfdiudviara 
ítóllkeziijk felettünk]
Sizlajvalmik ivörösHsárga 
Itnjtikjas ífénye
üciOmny a nyirkok foiitíegtől

Hosisziajn beszélgettünk 
»Röviden eLvál'tailk 
Saját kiis ftüzünk átmentendő 
Holnapok hidegébe



EGY PROFÁN NYÁR

Odiakozmásodva 
iDéli árnyéiba 
'Néhány ügyetlen gyíik 
Xötelesisé'gjtud ó pincér 
Lézeng néha

Pihen ja szél is 
Felhő sem j ön 

a léha

[Nyár van mondok

Ezít iifi anyád naftán- 
Hiltited csak nékem



DÉLUTÁN

Távolodó égitestek
Éveim
Hervadnak
Hosszúkás cserépedény 
Terített laiszrtal

Uitódom
Felnyög a taivassizal 
Támolyog majd 
A kis lótdairaib 
.Nem gátolja 
Tudati 
Akarat
íFélásmemi vélem 
Benne! 
iMjagajmiat 
Elül a csönd 
A lélek mariad



ÜVEGKALITKÁK

Miinit (molekulák elektroingyűrűi 
érmek össze méha gondolataink 
Bolyongsz saját világegyeitemedibea 
Én az enyémet elvesztettem 
így akadtunk össze 
valamikor
Mindetnki állttal isiment módon 
Csak mi kérdezzük most is 
Pánit mi 
Miért vagyuink

Várlak

Apró darabokra hullva 
porrá lettem 
Széthordták jszeilefc 
Vad viharok 
Ki tudja hol vagyok

Várlak

Nem itiudsz eljönni hozzám
Sehol siem vagyok
(Nem is á knoldoim
(Megteitaim
Seínlkji inem vette észne
csak Te (kieresei mindenütt
Vársz
és én
Várlak:
Nem ítalálkozhajtuink e nemlétben 
LÜelkem idegein gúnyáiba bújt 
Fázom



Remélek
A rt̂ emitetiLeinség .tisztaságát 
őrzöm örökké
MegtfogfoatajtLajnságáriak üdeiségét 
el nem hangzott dallamok 
hullámvölgyében



HA HERVADT HANTOK 
HUNYOROGNAK HELYETTÜNK

■Szétszórt szermeLnlk előtt 
sápad a levegő 
Illaítttalan füvek 
haldokló vizek alusznak 
Madaraink belevesznek 
ibenziin-imaim almok dai-ruzsdlásába 
aihogy laisisian őrlik a miindenséget 
Küzdve alz enyészet elEien 
keressük önmagunk 
a világot
mit megváltani atoaritunk 
Multiunk merésiz feltevések 
biztos ftalaíján
bizojnyitalan jelenü|nkre épít 
(biztos ijövőt
Miint ki leélte fénykorát 
Néhány p&ipírlap úszik iá fényen át 
MegbecsJteleníteítjt (ereklyék 
nyugosznaik vaia'hol 
Hafootázva nem csákoroghat 
fogunk
Ha hervadt hainitok 
hunyaroglnlak helyesünk 
mit mondunk a világnak 
Hogy hittük 
Cigarettáival szánkban 
mjiíndenihez értünk 
„Mi újíság szomszéd” címem 
üres konziervdobozokiba 
bdlerúgnli s,em mertünk 
(Rájöttünk?
szél eflilen lehet »de minek 
Áhitozrtuk 
a magány 
efldorádó



sötét fényein átsejjílő
moinaiját
.Fényesídkete
gyémánt sízaggiattjfca barázdáikból 
kifordjuló képek 
Sötétben világos vásznaik 
szemfényvesizltő illiatta aortáin 
ordítva ísziaikiadt ránlk 
»az üresjség 
Kéz a (kéziben.
feüedkeztünk meg egymásáról 
■Rövid (múlrbunk Ihialáisziháilóján 
femnajkaidlt is:z óf osizlányioíkíkjal 
áHtaitjfcuik volit iképzeHetüiník 
Meglepődbe 
önnön Víiiss;zihiain-gj ainik 
itünkiz iképteliemiségieiin
iFélek
iáikkor hiába csörög alz órai 
iNem haizuidihaitunk



KENYÉR

Ha nyakadon 
Kidajgadiruajk asz -erek 
Szemeid
Nem merengenek

íRájdabbensz
iLapsffli
Kinek 'a (kenyerét 
Eszéki



SZÁGULDÁS

(HaJM
ó szűnő távolság 
Lásidi
rongyokban »az ég 
jSzólg
iha isizáKlon szó kiférhet 
velőd táitomgvia 
einni kér 
Diicső Sámisioin 
agg kísértet 
ívtiiágiod
ne áldja íszenibesízéd 
Inaid iszaflcajdita örömmámor 
láttán menekül a gyarló nép

Lábaid térdig fölidíbe vájfva 
Szemeld gödre mliinit fa jjég 
így állsiz ezen örök (básityán 
TE
ía görcsbe ránídolit 
ibalgia kéz 
iKaplaiszkodj 
ó bukoitt angyal 
ki szemieít szemént 
foglalt fogént kénsz 
Ha lecsúszol 
megköszönik 
de Te azzal mire mégy

Körpiiödí
hogyha henger nyomjia 
akanajticd jködíbe vésjz 
kiáltásod etlmoirtajjflik 
miit iá fcömeg elemészt



Ki voltál 
Ki valál 
Talán 
felel rá 
a halál



LÁTNOK

Tél

Reggel

Ébredő
fehér .árnyékeik 
(borosttyájnjdicsfénye 
mosolyog 
közelgő jégvilágra.

A Nap
oiyais mosollyal 
jelenők meg 
mirxt akii 
mindesnit 
előre ftujdobt 
Megímásíitíhialta'tilain 
örömiittas csend 
Lasisiú
lépésed ezek 
öröklétűnk felé



OLDÓDÁS

Laissam oldódnak 
Gondolataim 
Nem cikáznak 
A Semmiben 
Lassuló láviafoilyam 
'Felgyorsult virágnyílás 
-Tör föl 
Osízüik szét 
Agykérgietmiem 
A sok Zajíból 
Dallam lesz 
Csiemidesen'



TISZTA VISSZHANG 
(Bartók ars poeticájához)

Négy helyett 
Szivárvámyhántyáik 
Millióim osztott 
Évisizakok igazolják 
Titkok mosolyod 
Gondosain letisiztogatott 
Gyökereinek magaísságát

VirágiÜlatú fogaskerekek 
Hátborzongató igazsága 
Riiaisszia
Néma <v»akok ihiadjaát 
E /lóvér idézte 
Hajtaüimais iapróság}tól 
Mii íbeniniünk
S miben csodiais-zarvatsisá változva
Simogató füvek
Zöld mosolyán
Döbbenünk rá
Nem alkoittrü
MegtaláiM kell
Források aranyát



A HÁRFÁS
(Egy ismeretlen zenésznek)

ZöldüRő tompaság 
Acéilasillogá&'a 
A széthulló Ikékség 
Mocs ári ázáibam 
Álmos -egeiket idéz 
iMár-imár 
Fegyverré vált 
iHÁRFÁID 
Zűrzavarából 
Holl egyedül hallod 
Horony ízű miizisóikád 
Süppetdő ziaimjaitát 
Amint épp betonozzák 
Leükein'k !kiapuját



LELKIERÖ

Tojmihoil a asönd 
íTMdkibiain fáíklait dönt 

IjOimiháni 
A iréveiteg 
Megihasonloitt 
Éj —  sziaka

HartBÜmasí 
H>ajllh)a|taitlainití 
Sóhajt az Űr

fTöbb
Tán

Kevesebb

om m a n i  padtme h ű m  

TACET 

Két orgiajzmuis között

Járni Hendirix egy lélegzetvételben
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A szabadkai Veljko Vlahović Munkásegyetem /kiadása 
Felelős kiaidó: Blažo Penovlić áigazgató 

Szerkeszti: Dér Zoltán, Goizsvámy Mária, Urbán János 
Recenzensek: Balogh István, Petair Vukov 

Szerkesztő: Dér Zoltán 
A fedél-terv és az dlllusztrácdók az író munkái 

Megjelent 300 példányban, 2 (A/5) iv terjedelemben 
Készült a szabadkai Minerva Nyomdában 

A Tartományi Oktatás- és Művelődésügyi Bizottság 413-376/89 
1989. V. 23. sz. alatti véleményezése alapján mentes az általános 

forgalmi adó alól





A Szempont című kötet illusztrációi is 
a költő alkotásai és így idézhető egykori 
műbírálójának, Lévay Endrének a megál
lapítása, hogy „a rajzok nemcsak a versek 
illusztrációi, hanem úgy amarról az időszak
ról ftesHnek tanúságot, mimt a versek”.

Urbán Farkas Gábor egyszerre több fi
gyelemre érdemes alkotást végez. Verset, 
szatírát ír, lemez- és könyvborítót tervez, 
rajzol, illusztrál, fagottozik, elektronikával 
foglalkozik, a Városii Múzeumban fényké
pész. Dalszöveget is ír; több hanglemezen 
szerepe! neve.

Vallomása: „Verseimben olyan a világ, 
amilyen; szorongást sugallnak, de ugyan
akkor optimizmust is, mert bizakodó élet- 
felfogás nélkül nem élhetünk. Megfogal
maztam életérzésemet a magiam és az ol
vasók számára. Minden formarombolást 
tagadok és el is fogadok egyben mint esz
közt.”

A kötet kéziratának véleményezői sze
rint metaforák könyve a Szempont. „Ügy 
látszik, a metaforát kedvelő szerző, ha rá
talál a valódi képre, akár a jó grafikus: 
egyetlen vonással rajzol” —  írja róla 
egyik recenzense, Balogh István.




