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Kiss Anna: A téli utak ördöge
is szökniük kell. A
álmok fonákján kapnak új
" Végül
,
sors
által így lett meg1rva.
színeket.
Ki gondolta volna, hogy , a
Másrészt
mert a vers
fagyöngycsokorral az a samindig
így
kettőjükhöz
szól,
padt nyúl-prémes nő már
nem
különülnek
el
benne
a
két napja a hentes hitvese!"
gyermek és a felnőttvilág
- olvassa fel Turi ángyom
eseményei, ahogyan a költő
Rebeka néninek a történetet,
nő falujában sem küldték ki
és a kis csutkarozi sem kaa gyereket a szobából, akárpadoztk most az egysz~r,
miről
foly,t is a szó. így
hogy ez az ő könyve. tessek
vált
a
nevelés beavatássá,
neki visszaadni, ő kaptq karácsonyra. Ha nem így q ! amelynek fontosságára Ancsel Éva is felhívja a finagyoktól hallaná, talán el
gyelmet. „Tavasz van, beérsem indulna
HeUobórusznek az őszii laikodalmaik, neszal a téli úton, mert a
héz
léptű asszonykák
tulikalandok bizony olyan nyelpánnal,
jácinttal
kontyos
koven vannak írva, ami. két
ronavirággal
bajlódnak".
szóval mondja el azt, amit
Magától is rájön a gyerek,
hússzal szokás.
miről is van itt szó, de ha
nem
szokta és szerette meg
.Valahogy így kéne Kiss
a találóskérdéseket, vagy ha
Anna verseinek elkerülni a
a verstől nem ezt várja?
gyerekekhez, felnőtt kézen
Kiss Anna verseit épp
át. Egyrészt mert felnőttnek
azért
szeretem bevinni az
is kedves olvasmányok ezek
órákra mert alkalmas bea versek, akár a legkisebvezetőlll kínálkoznak a mai
bekhez szólók is. (A holdnak
kötészet
világába.
Nála
háza van c. kötet). De legnincs éles határvonal gyefőképp a Tükörképek álmai,
rekeknek és
felnőtteknek
ahol a falu történetei az
szóló- V·ers között, a gyerek

fokozatosan érhet bele az
utóbbiakba. És ha már egyszer bevittef!l_ a verset. mindig a'kad gyer,ek, akit megfog
egy-egy mondat. A
versben csak egy sor utal
Slidó Annuska egyik álmára,
s hét üres padlás" álomra,
de" ő már lát is va1ami"t
mozdulni a kémény mögött,
nem ott ahol a feke1te macska ül a zsákon, már rajzolja is a történetet. „Uram,
ki műhelyedben egykor' formáltad a fazekasremeket,
első a mívességben, iki a sárnak hajlandóságát ismered,
és .tiltod a lélek nélküli munkát, kényszerűségből hozz~d
fordulok. ne legyen a szep
mindig éktelenné. a míves
mindig
semmirevalóvá,
mikkel muszáj élnünkl ..."
- kezdi fohászát Kiss· Anna
A viszony" c. kötetében, és
~ maga :r:észéről íny.ugodt il.ehet. Versei méltó párjai
a
zsadányi szabó. a makói pék
és. a pusztai faragó remekeinek. .
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