
krístályos egyszerűséggel jelentkeznek. Érzi, hogy a "jó ösztönök parancsait" kell
követnie, s a bizonytalan kimenetelű sorsot csak a belső tartásnak, a sokféle elem
ből álló életstílusnak és az emberi. produktumoknak harmonikus ötvözetével biz
tosíthatja. A nagy életművek felidézése - mint Babitsé is - romlatlan értékké.
"szentséggé" emeli az embert kifejező s fölemelő ihletet és szellemi' munkálkodást,
Ars poétícája már nem kívánja a korábban szemsugarába vont pazar díszlétet és
háttért, a lényeget akarja kifejteni burkából.

- Csak egyszer1Íen, olyannyira
mint tételét a logika,
úgy bontsd ki versedet ! ...
Nem rongyait, de lényegét,
már annak is csak metszetét,
- szóval a legtisztább eget ,
ezt kérem tőled ...

Szép emlékezet!

Es akkor mind,
és én is veled

oly szárnyakon emelkedem,
s oda, ahol nincs már se kép, se szín:

és nincs poétika!
Csak O lakik:
a szűz Harmónia.

(És akkor mind, 1962)

Sokszor karcol és éget ez a költői út, a továbblépés reményét olykor csak "vére
hullásával" vívhatja ki, máskor illúziókat is rombol a tisztánlátás érdekében; a
könnyed futamok helyett .Jcovácsként edzi" a verset és a kimondható szót - de
mindig az "öt érzék tüzével' - földet, nyelvet és gondolatot anyjává fogadva 
hevíti egyre magasabb hőfokra,

A soron következő versek bizonvára a most körüljárt életmű újabb gazdago
dását viszik majd hírül az olvasóknak.
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- néma iskolák
tapossák egymást ezredéve -

Megállt egy tölgy tövébe.

-,- felelet helyett
kérdések sora

_megannyi tizujjas fogás
büszke részlet
pántol fejet és kezet -

A rácson túlra néz.

- de Az és az Egész! -

Sztregova nem is látszik.

- melyet a rendületlen kéz
a mindig másnak úiJa sző

me ly vág ha már vagyok

Az utolsó szekér zokog.

- mint trágyát a skarabeuszok:
és földi égi parkjaim
sikoltó útjain a csönd -

A kastélyból ki·ront az éj!

- ó tollam csillag-mondata
csak most vezess ma még
kis kerti házamig haza -

A tölgy s a ezerkezei fölötte
mintha papíron bet'Űsor zörögne.


