
GENEZIS

Az alsó vizek eloáltak a felső

vizektől. aztán megjelent az első

n(1)ény; utána vijjogó csapat
liúeott az égen át: az első madarak.

Es amikor a szárnyak elsuhootak,
szólt az Isten és megjelent. a sok uad,
s mint mozgó nagy fák, ormányok s nyakak

nyúltak az ég felé a forgó boit alatt.

Mert fönt a mennuek tündöhlői'C(h~ át
úszott a nap, s a holdak és planéták
szelíden szálltak és nézték, ahogy

JlYümölcsöt hajt a fa és a gyümölcs maaot,
s a zseru)« fű hursouva nő s (l rel en
leaélesenek az állatok kiivércn,
lepkék libegnek, méhe zsong s a Ital

játszik a h űs folyó kék liullámairul.

Az Úr pedig «zemlélte rt teremics
műoét fünődve, mint kertiét a kertész;
'várt, nézelődött és meulátta, hogy

a barmok szeme mily szomorúan ra!JyoJJ.
Ekkor megállt és fölfigyelt. Aszfúra
tovább dalolta h.imnuezát, de néha
telt dallamán át mintha valami

halk sóhaj( 1Jagy panaszt lehetne hallani.

"Teremtettél jó földet, abba tennő

mayotveteftél s lett belőle erdő;

erdőben állat és madár a lomb
ölében: minden él, és párzik és csaponu ;

amint te mondtad, Alkotó, hibátlan
s jó úgy ahogy l;an minden a világban;
léte rendjén nincs hijja semminek:

tökéletes. Csak azt nem tudja, tioa» minek.

Mert legyek teljes és hibátlan is bár
létem fokán. én, állat, fű, fa, kristály;
mit ér tökélyem, hogyha nincs tudat,

mely fölfo.q, fölemel magába, fölmutat.
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és megdicsőít. magasabbra annál
a sorsnál, amit az anyagnak adtál,
míg megragad s lényéből szellemet

lehell lényembe a birtokló ismeret?

I gaz, boldoggá tettél, mit ta.qadjarn;
de a boldogság fáj, ha oszthatatlan,
s van-e művedben lény, aki nagyobb

és gazdagabb lehet azzal, mit én adok?
Mert én, természet, bárhogyan ragyogjak,
seined előtt szélfútta por vagyok csak,
s bárhogy dícsérlek: néma énekem,

amíg nem oldja meg nyelvét az értelem.

Nem jobb volna nekem, ha sose lennék,
mint Tőled távol ez a névtelen lét?
s miért legyek, ha nem alkotsz szemet

a láncban, Alkotó. mely összeköt veled?"
Egyszerre csönd lett. A szivek megálltak.
Peremén nagy fény villant a vUágnak.
Ott állt az Isten. Villámló kezét

tiltón emelte föl és megszólalt: "Elég!"

Igy szólt, s ahogy meghallották a hangot,
anádasokba bújtak mind a barmok,
szűkö.lt az erdő, sírt a lomb, a nap

rőten lapult meg a látóhatár alatt,
és sorra minden fény kihunyt. Sötét lett,
csak az Isten virrasztó szeme fénylett,
I sten szemének páros csillaga.

Kezdetét vette az ötödik éjszaka.

Szá?adokig tartott. Ott ült fölötte
az Úr, egy kopár hegyre könyökölve.
Tenyerébe temette homlokát.

Szólt. Aztán hallgatott. Aztán beszélt tovább.
"Aludj békén, világom" - szólt. - Az árnyék .
nem fertőzte meg ezt az éjszakát még."
S mert meuvonaalott: "Ne félj, én vagyok"

szólt a tengernek. és sokáig hulloaiott;



Fölrebbent -és elszállt e,qy lomha seá.zcul,
"Igen - szólt; - egy szem híjja még a láncnak,
s hogy teljessé leouen a szeretc I

köríve, szívemen hiányzik még a seb."
Tovább tűnődött. Ujjai kö.zt olukor
szeme tűzfénye villant mint a foszfor,
s vackán lapílva leste lenn a 'vad

e némán lobbanó szárazvíllámokal.

És látta lsten, amint majd az élet
hamvas húsába árkot rá.q a féreg,
ahogya lombot eleiti az ág,

vad őszi szél süvít s vonaglik a világ,
az oltár kékes f'Üstje »isszatorpan,
keresztfa nő a szálas cédrusokban;
kezére nézett: roppant tenyerén

piros seb lüktetett s vér alvadt feketén.

"Megalkossam hát mégi.s? - szólt. - H atalman:
elég nagy volna rá, hogy ne akariam;
de én volnék-e, lsten, hogyha nem

akarnám: bármivé züllik majd, /tomi legyen?
Mit érn~ a teremtés önmagában?
N em érte lett-e minden, ami már van,
hogy teljesedjék benne: mert anuo.«,

s túlnőjjön önma,qán: mert szellem (;.~ szabad?

o nem lehet, bár még csak eszme bennem,
leendő létét máris nem szetetnem
és meg nem adnom néki legnar/Yobb

javát: hogy tud.io» és szeressen. meri Vagyok;
s nem bukhat majd bűnében úr/Y a mélybe,
ho.qy irgalmam alá ne szálljon érte;
s ha vakgágában ott is eliaszit,

hogy elfogadjon, én öltöm föl kínjait."

Elhallgatott. Kék tengerén az űrnck

a láthatatlan századok repültek;
szárnyuk zizzent, mint őszi éjszakán

az ég, ha délre húz egy falka gulipán.



A lét aludt. Fölötte a magasban
megmozdult oéore, karját tár-c« lasscm
föltornyosuU az lsten a hegyen,

hogy kijelentse a teremtő szot: "Legyen".

Ekkor egy hang azt kiáltotta: "Várj még!"
Az ég alján föltűnt egy tűzes árnyék,
s egyszerre sűrűbb lett az éj, mioel

fény volt, de még. nem a hajnal, csak Lucifer.
"Ne tedd meg - szólt. - Töretlen uté.q a szépség.;
ne rontsd el, Isten, a 'pi.lág tökélyét.
Az eszme korccsá lesz, ha teste lett.

Vigyázz, Mindenható, mert gy'ilkosod lehet".

S felelt az Úr: "Kárhozott fény a ködben,
miért ,háborgatsz, lázadó, örök l\jem?
Ki lehet az Istennél is nagyobb?

S tagadja meg magát, mert te megtagadod?
Tudd meg: kezem műoében neni a szépség,
de abban is a szeretet .(L mérték;
s mert mérheteilen, egynek nem lehet

mértéke: ahogyan a Teremtő szeret.

Öröktől fogva seereii halálát
a Halhatatlan, mert ltalálaváltság,
s benne örök életre váltja át,

kit végtelen szeret: szüntelen Y,ljilkosát.
Te pedig, Szellem, aki úgy szerelnéd
a létet, hogy ne lenne, és ne Lennék,
mondom neked, Tagadás Lelke: légy

örökre átkozott. S most távozz, nyomorék".

Az ég alján kihunyt a tüz.. Hörögve
bukott alá a Kárhozott a ködbe.
Szürkült a mennu, Hátrált az éjszaka.

Fölvirradt a 1)ilág hatodik hajnala.
A mindenségben fölhangzott a boldog
hajnali himnusz. Az Isten mosolygott;
tenyerébe vette az anyagot;

lelh-et lehelt belé és embert alkotott.
Rónay Györ.o.l!
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