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mondja : nem vagyok hiú, saját hiúságát nem is érintette, csak letakarta, 
vagyis hazudott. És ez az ember nem hiúságában lepleződik le és inog meg, 
mert a világ hagyja, hogy tovább is a tükörbe nézzen annyit és úgy, ahogy 
akar és hogy hazudjon. A világ a maszkot az emberről sohasem szedi le. 
A maszkkal együtt kell összetörnie, a maszkban és a maszkon kell megsem-
misülnie. Az összetörés nem a maszkot éri, hanem azt, ami a maszk mögött 
van : az igazat. Mert az igaz választotta a hazugságot. Nem az válik semmivé, 
ami az arcot eltakarta, hanem az arc, ami el van takarva. S ez újra a maszk 
igazsága : a maszk igaz marad ; tovább hazudik. Még akkor is, ha mögötte 
már nincsen semmi. 

Lehet úgy állni, hogy a sugarak ne törjenek meg és ne verődjenek 
vissza? Úgy, hogy a pillantás egyenesen áthatoljon a téren s elérje azt, amire 
irányul? Úgy, hogy az ember keresztüllásson a tükrön? Mi a lehetősége 
annak, hogy az ember át- és keresztüllásson s szeme sugara ne önmaga vissza-
verődött maszkját, hanem a világot érje? Össze kell törni a tükröt? 

Ismét és utoljára : a maszk igazsága. Minden megmarad annak, ami 
volt és ami. Az ember világhelyzete csak egyetlen esetben változik : akkor 
állhat egyenes szögben és tud a dolgok közé lépni tisztán, ha összetöri, de 
nem a tükröt, hanem azt, ami a tükörben van : a bálványt. Azért igaz a 
maszk, mert az igazság raj ta mulik. A világot csak akkor látni, ha az ember 
istent lát és nem bálványt. Ezért írja Montaigne : «il faut oster le masque 
aussi bien des choses que des personnes» — az emberek és dolgok álarcát 
le kell venni. 

ANYÁM PANASZA. 

Elfáradtam. Keresztet rajzolt homlokomra az idő, 
bús barázdát és enyhén összefutó vonalat. 
A lelkes láng ellobbant, kiégett szememből, 
a szívem megcsendesedett, lassabban lépek, 
halkabban és már nem jajongva szenvedek. 
A könnyem is kevesebb lett, nem sósabb, nem égetőbb, 
ha megbántanak, már nem ér a gyökérig, 
mint madár tolláról az eső, cseppekben lepereg. 
A vén cseléddel a multat idézzük, 
mikor cseresznyét szedtünk s meztelen talpunkat 
föltépte a kő és harsogó foggal haraptuk az almát, 
a húsosan, csurranó lével nevetőt. 
A kályha lobbanó lángja felé tárom tenyerem, 
a vérrel együtt a szív is kihül, már csak 
arra gondolok: mi lesz ebédre holnap? 
s hogy jó meleg-e a szobám? és hogy jaj, 
meg ne fázzék a hóba apró lábú unokám. 
Sem öröm, sem fájdalom nem ér a mélyig, 
minden lázadás kihült és letompult mind a szeretet, 
ami megmaradt az már túlmutat életen, halálon 
és magános estéim Isten felé vágyakozva fölemelem. 
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