
Magányos királyfi, vagy inkább magányos koldus birodalma ez, "magánya csor
dogál szürke arca árkaiban", de a megszemélyesítések s a váratlan látomások is azt
sugallják: "robbanás előtti pillanatban" van ez az egész világ, s a magányába der
medt ember időnként előmerészkedik, tapogatózva tájékozódik:

A biztonság unalmas
nyúltornyából néha előmerészkedsz,

s késpengeéZű éjszakában
botorkálsz, hogy megtapogasd
a zsákutca végében a falat.

Ennek az "előmerészlredésnek", tapogatódzó világfelmérésnek dokumentumai utol
só versei (Letépett álarcok: 1971. címü kötetének címadó ciklusában), melyek a
Szanatóriumi elégia tiszta, magaslati levegőjét idézik, de koncentráltabban. sűrűb

ben. "Nem veszhet el, ki újraszült magát" - rögzíti a nagy felismerést, s most
már általánosabb hangvétellel. az egyén szenvedésein és szenvedélyein felülemel
kedve, mások nevében is igyekszik megfogalmazni az emberi élet és lét tanítását:

MeglepŐdünk mindannyiszor,
ha 'arcot vált a megszokott jelenség,
vagy ha 'az emlékek madárrajában
rnegpillantunk egy szárnyas, különös lényt,
valami ismeretlen szellemet,
vagy ha unalmas zátonyunkról
távoli part felé sodor a hullám,
ahol üvegként átlátszók a sziklák,
a földnyelvek, mint pántlikák lobognak,
s boldog ,a Lelkünk, hogy fénylő k is kavics lehet
a végtelen homokmezőben.

Itt, az "üvegként átlátszó sziklák" felé haladva megszűník már az egyén fájdal
ma és keserve, s csak a messzeségben lobogó nagy lángok, a tisztaság vágyott
birodalmának e távoli hírnökei maradnak.
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A liftes meghajol
majdnem a földig:

madame
harmadikra megyünk

a szoba megfelel
talán,

ne haragudjon
rám

gyümölcs vagyok a fán.
A szoba megfelel

nekem
könyörtelen

mert asztal körül kergettek
ha nem volt
kerevetem

és majolika mosdóm
cipőtámaszom'

sajnálom, hogy mind erne
gyönyöröket
holnapután
átadom.

A kilátásom nem nagy
pusztán négy méter

de elégedett vagyok az
egésszel,

mert gondtalanul élek
Firenzében

nem vár senki rám
s nyugalmat igényel

a lényem.
A liftes meghajol

majdnem a földig
rusponta

és egy csomó olasz szót
sodor halomba,

fölmegyünk, ő le
és arra gondolok

mig a ·tükörből rámnéznek
izzó óborok
hogy egy a lényeg
jövök megyek
és felelőtlenül

élek.


