
ODA A BUTA EMBERROL

Olvasd el, kérlek, jó szivvel et ódát,
Mert teneked szól, jó felebarát,
Aki magadra világért se vennéd
S tudnád is, kihpz igazitanád.
Nem is szeretném, hogy magadra vedd,
Hiszen akkor már nem is szólna néked,
P~dig teneked szántam (és magamnak)
Ezt a szokatlan kis példabeszédet.
Nem tréfából szegeztem homlokára
Az óda ünnepélyes nagy nevét,
Igaz szivvel akarom zengeni
Az emberi, a nagyon emberi
Butaságnak dicséretét.

Első szavam bizony a bánaté.
Pirul beléje most is orca-bőröm"

Ha eszembejut, hogy lenéztelek,
Amíg magamnak sárga volt a csőröm.

Okom hiszen volt is rá elegendő;

Eszméimet hányszor rugdosta szét,
Hányszor tenyerelt legszebb álmaimba
Botor nem-értés, ostoba beszéd,
Bornírt makacsság, bamba gőg!

Az esendő emberiségnek
Százszorta több átkot okoztál
Minden bűnnél, minden gonosznál,
O butaság, - és én mégis dicsérlek.

Ti nem tudjátok, milyen szomorú,
Milyen tragikus hős a buta ember!
Éjjele, napja csupa küszködés
Az ellenséges világegyetemmel.
Minden tettével és minden szavával
Minden órában igazolni kell,
Hogy n in c s e n ú g y! hogy tévedés a látszat
Es hazudik a balsiker.
Minden nap jobban mélyeszti húsába
A mérges tőr - az öntudat - vasát,
Minden nap jobban zsugorodik össze
Es súlyosabb lesz minden nap keresztje.
Tisztellek téged, mártír butaság.
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Ambár hiszen tán sohasem talállak
Arvaságodban egyedül:
Hol a jóság, hol meg a szépség
Simúl hozzád kfséretül.
Ok szólnak érted, s már-már könnyre indU
RétiZZatú, édes Jákob-beszéd, -
De hozzám érsz, és én borzongva érzem
A szőrös-bőrös ~zsaukezét.

De hiszen okos embernek is hányszor
Hallottam rossz órán ejtett szavát:
~s csalódásig úgy kongott a hangjok,
Mint a te szegény csimpolyá~ harangod,
Te tisztavérű, tömény butasárJ.

Nincs is talán ezen a félrecsúszott
Garázda gömbön butaság se más,
Mint a kisiklott őspár szerzeménye,
A bűnbe züllött édeni tudás:
Az értelem, mely elhomályosult,
S az akarat, mely hajló lett a rosszra,
Az"átok, mely nyakunkon nyargalász
S legjobbjainkat szédűltig pofozza.
Ez a fekete apai örökség
Száguld be rajtuk minden csöpp eret,
A butaság e saeges-ostbrától,
- Az embertől magától -
Ki ment meg minket, emberek!

Megmenekülsz, ha válladra kerfted
Ön balgaságod hamuszin mezét,
S meg nem tagadván, magadénak vallván,
Megsímogatod, - ez a bölcseség.
Aztán eredj és együtt ródd a balga
Felebarát talpvérző útjait
Es sebeire gyógyító kenetként
Símuljanak olajos újjaid.
S bár sunyi· ebként kezedbe harapjon
(Mi teljék tőle t), el ne vond azért:
E kórra nincs más medicfna semmi,
A bölcsnek kell balgának lenni,
Balgának lenni Krisztusért.

Sík Sándo?'

291:


