
FODOR JÓZSEF:

THESBITES ILYÉS (IX. rész)

Legyen meg kedve rossz Írástudónak,
Ki gyűlölte, mit szölt az Idegen 

Népét szolgální csínnal tanítónak,
Kinek vad volt és botránya nevem.

Ki jó volt a Hatalmasnak, igaz volt,
S mít mondott, a mérték volt és erény,

Mert szája: annak java, bölcs ravasz volt
Igazolt Érdek s bérenc szelgalény.

Én nem alkudtam, mint hittem: beszéltem.
Embernek kedvét nem kerestem itt;

Hogy a népet emeljem, ennek éltem,
Kit tenger réme görbeszt, nyomorít.

Roppant kény vagy torz és szegény alázat,
Kenyérért s mit rá vak robotja mért, 

Víg, hogy silány élte még tengve mászhat:
Én szégyeltem magam az emberért.

Ezért áruló, rossz eb, balza voltam.
Míg üdvözült a szolza csőcselék.

De hogy fájt volna, nem ezt panaszoltam,
Volt példa erre előttem elég l

S még Téged se szidlak, hogy erre fogtál,
Isten s mentségem én nem kérhetern 

Csak megkaptál Te forró hajlamomnál.
S magam szántam erre az életem.

S hogy ellene fordulok már a Szónak,
S mi itt fűtött, álmot és lázt hagyok:

Köz sorsa csak magában esalődönak,

S csak szebb cím, hogy Istenre lázadok.
Oly sok látszat után hadd űzzem ezt még

Hogy Isten az, akivel küzdök itt,
S mint égi pompa hunyó napnak estjén,

Szórja dús szín a menő útjait.
Ennyi gyarlóság üljön engem is ma,

Mert mostan vallom, hogy minden veszett
Míg az igazat űztem lázban, ízzva,

A szép is volt, mit lelkem szeretett.
Bár cifrázatnak látszott lenge tájék,
Könnyű fenyőkkel tűs, kevély orom,
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Volt úgy, hogy öntudatlan bámulom.
Csak míg nem jött a csőcselék, ft ronda,

S nem lett belőle látvány és csudák 
Mert inkább meghalnék, mint ez a bamba

Nyálasság. Más vagyunk én s a világ!
Mert magányos vagyok. Lelkem elég volt

Magának és társ nem kellett nekem,
S mi társam volt: az erdő, puszta, égbolt,

Az emberek közt lelkem idegen.
Bár nem gyülöltem: csak mint két elem, mely

Ellenség, lelkem tőlük elvetett -
Bár mélyen nézte sok bús érzelemmel,

Csak szánalom volt ez, nem szeretet.
Az embert nem lehet szeretni, óh nem,

(Magunkat sem!) Túl sok a förtelem
Benne: mi, lemérve, szörnyebb a szemben,

Mint sem ne kívánná, hogy ne legyen.
Akármit is tesz: szégyennel csinálja

Egy belézárt magasabb lény előtt,

S hogy igazolja bús magát, zihálja
A szöt, betűt, nem bánva kínt, velőt.

Igy tettem én is; a testem ugar volt,
Honnan kifacsartam, amit lehet;

Eszköz, csöpp java vérrel is kikarmolt,
Fenntartani vele a szellemet.

Ez igazolt, hogy élek: s mi marad meg,
Már hagyva ezt is; hogy legyek, mi int?

Mindegy l Ha lelkem eddig nem riadt meg
Fussak ezután is magam szerint I

A vad láz útján, mely vitt, hogy így éljek,
Emberért, pokolért, vagy istenért,

S mi van, mindent mélyéig érve, mér] ek,
S mellyel törvény, hogy lelkem ideért.

Ideért, rémnek, vad, vad mutatönak,
Hogy, kit igazság nagy hatalma von:

A szellem sorsát, - semmibe jutónak
Bús-riasztón példázzam magamon.

Fodor J6zser
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