
író is sokat szenvedett az életét körülfonó csalások tól és hazugságoktól : amíg meg tudta pillantani a bennük rejtőző köl
tészetet. Mert a sűrű hazudozásban a világ csöndesen átrendeződik : miközben hangulatok, dallamok, színek kéinek élet
re a sodrán. Apró varázskörökszületnek az újszerűen összekapcsolódó valóságelemekből: melyekbe jólesik beletemet
kezni. Ismeretlen ízű élmények igézik meg a hazudozókat, haa valótlanság bűvöletébe lényűk gazdagodásáért hullanak.
Titkos örömök, a mesék intimitása .. , Hiszen az ember szépnek érezheti azt is, amit nem tart igaznak.
3Krúdy korában több filozófia is fölmérhetetlennek és kiismerhetetlerínek látja a külvilágot, tragikusan kiszolgáltatott
nak és végtelenűl gyengének, gyarló nak ítéli az embert. Schopenhauertől Kafka hőseiig regényalakok és eleven emberek
egész sora éli meg ezeket az érzéseket, szenvedve, szomorúan ... Szindbádnak a külvilág titokzatossága, beláthatatlan
szövevényessége azonban inkább csak örömöket okoz: színes események, színpnmpás életjelenségek sokaságát sodorja'
elé, amelyekben jóízűen elgyönyörködik. Az ember parányiságának és gyöngeségének az érzete sem nyomasztó a számá
ra: inkább elfeledett, régi, gyermeki szemét nyitja meg, melyek csöndesen csodálkoznak rá az élet ezernyi mozzanatá
ra . .
4S mindez újabb negatív élménykörök átélésétől óvta meg ... A hajós tudatában a hagyományos halálélmény például
szinte egészen széttöredezik. Halálesetek látásakor Szindbád önkéntelenül is a jelenlévő szinekben, villanásokban, rezze
nésekben, apró részletek izolált szépségében merül el: az események valódi arca ismeretlen marad előtte. Gyönyörüsé
gek, különös hangulatok forrása lesz számára a halál, amelynek embersújtó erejét szinte egyáltalán nem érzékeli. Csön
desen fölbomlik tudatában a hagyományos emberi időélmény is. Elgyönyörködései, áhított élményei állandó, önfeledt
szédületében élve sokszor szinte egyáltalán nincs sejtelme a mindennapos, gépies időmúlás alakulásáról. Hiába kondul
délidőben tizenkettőt a toronyóra, hiába tűnnek föl deresedő hajszálak a hajós halántékán, hiába hervadnak el körülötte
a hölgyek: hangulatokra, lirára, poézisre talál rá ezekben a mozzanatokban is, és nem az emberen elmúló idő nyugtalaní
tó jelzéseire ... Ekképpen fejlődik Szindbád, lassan, csöndesen, varázsos erejü emberalakká. Olyanná, aki attitüdjével
széppé és emberi érdek űvé szelídít í az élet riasztóan abszurd jelenségeit is. Olyanná, kit a létezés keményen emberellene
erőinek, a pusztulásnak, az időmúlásnak. az öregedésnek. az emberi parányiságnak és silányságnak nemhogy megszen
vedtetni - még megrezzen teni sem sikerül igazán.

Kápráz:atok
H. Z.-nek, egy beszélgetésünk emlékére

A folt a ház falán egy sárkány,
az eresz nagyapánk pipája,

vedlett mező az ablakpárkány.
s a faodú - óriások szája.

A kút mélyére lendülő vödör
nagyanyánk sok szoknyája,

utána ugrunk, messziről

hoz fel suhogó szárnya.

Mit mondottneked a kerítés,
és mit: mondott nekem?

Más volta szó, mert más a rés,
hogy mindkettőnk 'más legyen.

Más volt nagyapánk beretvatartoja,
és mégis egy és ugyanaz,

kapaszkodunk az elmúló napokba,
és együtt látjuk, hogy a nyár havas.
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