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UTASSY JÓZSEF

Rózsa Dánielrõl
Hatalmas árnyék vetül Rózsa Dánielre, hatalmas árnyék: apjának, a kitűnő költőnek, Rózsa Endrének nagy árnya. De hála az ifjúság tündér energiájának, ezt ő még nem érzi, sőt, inkább sarkallja, írásra serkenti. Jó lenne, ha ez
a hozzáállása végigkísérné őt egész pályáján. Volt már erre gyönyörű példa.
Gondoljunk csak Áprily Lajosra és Jékely Zoltánra.
Rózsa Dániel 1978. február 8-án született Budapesten. Tavaly érettségizett
a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban. Jelenleg az ELTE elsőéves hallgatója magyar–francia szakon.
Verseit megszeretnem egy pillanat műve volt. Már első költeményével –
tizenhat évesen! – József Attilára figyelmez:
Hisz menni kell, hisz bírni kell,
mert gyávaságból bújni el
Atilla tilt!
MÉRT? című versében sorjáznak a fiatalosan türelmetlen költői kérdések:
Mért kell véget érjen álmunk:
Lezuhanni, ha már szállunk?
Mért lesz égi sasból vakond,
Szárnyalásból földi a gond?
Önérzetesen vallja magáról a Barackággal álmodom című négysorosában:
Költő vagyok, költő,
zeg-zugot betöltő,
szó-köpeny a vállamon,
barackággal álmodom.
Vajon lehet-e nem odafigyelni, lehet-e szemet húnyni ilyen üde sorok
olvastán?
Ma olyan nekemkék az ég
Ma olyan értemzöldek a fák
Bennük fénylek én is
Mint bennem a világ
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Rózsa Dániel tetőtől talpig jellemes férfi, szelleme makulátlan, humorérzéke kitűnő. Bizony, ezek elengedhetetlen föltételek ahhoz, hogy valakiből
költő váljék. (Ez akkor is így van, ha ma kevés szó esik erről!)
A művészet energiaátvitel. Költészetről lévén szó, ez az energia szavakban inkarnálódik. Rózsa Dániel nem mond le a legnagyobb energiahordozókról: a képről és a metaforáról. És ezt nagyon okosan teszi. Viszont szeretném
fölhívni a figyelmét a népköltészetre. Kutassa, kutakodjon, elemezze a titkát
a dalnak, hogy otthon érezhesse magát a líra birodalmában!
Kérem az Olvasót, fogadja szeretetébe ezt a fiatalembert, mert nem akármilyen tehetségű költő indulásának a szemtanúja.
Kívánjunk hát neki temérdek ihletett időt, sok szerencsét és jó utat!

RÓZSA DÁNIEL

Király vagyok
király vagyok
nincs fejemen korona
tenni élek
nem sietek sehova
király vagyok
uralkodom
nincsenek is híveim
király vagyok
nem a mások szívein
uralkodom
tenni élek
népem nem nyög gond alatt
uralkodom
országom egy gondolat
tenni élek

