
tudom, mi vonzott valamikor homályosan azoknak az óráknak titkos,
mély varázsában. amikor az ember egészen közel érzi magát a Termé
szethez, valósággal beleolvad a Mindenségbe.

A hosszú víziút alatt, úgy tervezem. elkezdem az utazás geológiai
szempontból való feldolgozását. Ha lesz időm, szeretnénk mongólíaí be
nyomásaimról is beszámolót adni, némi filozófiai háttérrel. Szeretném
leírás formájában kifejezésre juttatni azt a gondolatot. hogy az idő és tér
kutatása önmagában véve üres és csalóka időtöltés; a valódi tudomány,
a jövő tudománya, az élet által fokozatosan megvalósított jövőé. Azzal
szeretném befejezni, hogy ha nyugodt és bízó pillantást akarunk vetni
Közép-Azsíára, alkonyatkor kell néznünk, amikor a nap a Távol-Kelet
minden ragyogását magával ragadva lebukik a nyugati hegyek mögött,
és a mi nyugati civilizációnk felett kel fel újra.

Tiencsin, 1923. október 15.
Utam utolsó napjai festőíek, de nagyon egyhangúak voltak, Egy

nagy, mély négyszögletes teknő-féle alkotmányban rendezkedtünk be,
ahol Licerit ügyesen elhelyezte az ágyainkat és összecsukható székeinket.
72 ládánk és tábori konyhánk képezte a hajórakományt. Kezdetleges jár
művünkön rábíztuk magunkat a viz sodrára és hála a kormányosnak és a
kedvező Időjárásnak. 7 nap múlva már Pao-Teou-ban voltunk. Egymás
után maradóztak el mögöttem a part külőnböző szakaszai. A folyó felett
gágogva és repkedve húztak el a vadkacsák és vadlibák százai, és a nap
bea:ranyozta az egyhangú szürkés-vörhenyessárga tájat. Az esték gyönyö
rűek voltak. Kűlőnősen egy színpompás naplementére emlékszem, az Ala
Chan-on. A hegyek lila vonala mögött, északon az ég kékeszöld volt,
délen tüzes felhőkkel átszőve, időnként az egyre vörösebb ég hátteréből

feketén vált ki egy-egy csapat vadlúd, mintha fekete festékkel vörös vá
szonra festették volna ...

Az utazás végéhez ért, és én élénken éreztem, hog- magábanvéve a
térben való helyváltoztatás mennyire nem növeli semmivel az ember ér
tékét. Ha nem gazdagította belső világát, ami nem hagy külső nyomot,
visszatérve kiindulási pontjára: ugyanaz marad, aki volt, hajszállal sem
különb. (Mada1'i ~va fordítása)
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Inni a madárnak énekes madárnak
napkocsi igásnak pirkadat mellúnek
megrabolt tollúnak forrásvíz szemúnek
inni a madárnak
ad tá l-e

Enni a 'la/aknak tótii.köl' halának
holdfogat igásnak óezüst pénzesnek
megtördelt uszonyú békesség szemúnek
enni a halaknak
adtál-e

Gyógyírt a bioolynak Isten bivalyának
földt'onó ig/Únak éjszaka szűgyűnek

felsebzett patájú irgalom szeműnek

gyógyírt abioolynak
adtá/-e
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