
Az élők rendje nem él
igazán, mig fél. Van Végtelen
is, mely osztani
tudja magát!

Az Idő rizsföldje teraszos.
Lent az utolsó lépcső

tengerbe merül. Sűrű köd
borítja a tengert.

Engedelmességtek nem mindig
erény, dögletes fényűzése
csupán a hazugságnak:
azt hiszitek, Jákob nem

nap-nap után mássza a
gi1'be-gurba drót létrát,
s nem csúszik róla újra
vissza a sárba?

S elölről? Próbálna ne menni!
Örökös kúszás és zuhanás
heve gyötri, bár végre
szállni akar. S ő tudja,

fog is! Mit bámultok azon,
hogy a "minden" az eltérők

véren vett, végtelenűl értelmes
köze egymáshoz, s nem rossz

kuszaság? Ma még a közös bűn

krétaraiza a homlokokon.
De holnap már fölsüthet
a Föld zsenge görbülete.

Mégis: senki sem ártatlan,
csak az áldozat az. Nem látták-e
a szemek, a fülek nem hallották-e
a szörnyű dübörgést?

Nem ártatlan hát a levegő sem
- kihordta! Gondoljátok meg:
minden gyílkos volt csecsemő

s anyja tejét szopta. Megtipor a

hosszú nélkülözés, a gazok gőgje

és a hatalom kést dob tenyeredbe;
pedig kenyeret kértél.
Sok szép, fiatal gyilkos

énekelt dalt a tuja-Iugasban.
Minden bőrt - bár eleinte
vele mélyül - átdöf
a szurony, mégis Káiné a Föld

legnépesebb családja.
Úgy cselekedni, mint más,
igazi tétlenség. Ti úgy
cselekedtetek. Tenni, amit

a legreménytelenebbnek ítélnek,
bár közjó: e z a cselekvés!
Az a bűn, mi megosztja az
emberiséget gyílkosra és

áldozatokra. Az ember
ugyanis egy. Háza törékeny.
Szive szabad. Öt illeti
élete és a halála.

ESTE
írta DALLOS SANDOR

Ma nagyon szép napom volt: végignéztem magánosan az estét. Milyen régen
nem történt már meg velem! Kicsi koromtól kezdve míndig leginkább az estéket
szerettem, s az életem, amelyet élek, elsősorban ezeket vette el tőlem. A nagy,
csöndes, termékeny estéket, míkor a lélek magvai hullanak, a megpihenés bóliri
tásai áldják a nyitott kapukat s a dolgok, melyekkel nappal küzdeni kell, jók lesz
nek és mesévé terülnek az ember elé. Nem láttam már így igazán estét, elcsurranva
a csobbanó n eszekkel, esztendők óta se. Az élet mindig azt veszi el az embertől,

ami a legkedvesebb. íme, máskor ilyenkor dolgozom, négy fal öble a munkahelyem,
a falon előttem vékony repedésből cikcakkos arabeszk, az ablakom udvarra nyílik,
s az este kirekesztve a rács mögé, Az este nagy, bivalybőr csizmában valahol a
magosban lépdel el fölöttem, mérföldeket lép s édes tejet csurgat a világ fölé. De
ezt nem érzem. Nem láttam már több esztendeje, mert a munkahelyemre nem jö
het be. Nem. Itt lámpát gyújtunk s azt mondjuk: gyerünk. S a lelkünk lassan ki
ürül, mert az este hozná az ajándékokat, a kincseket, az este hozná a mesét, de
az estét kizárjuk és megöljük a küszöbünk előtt.

De ma vasárnap volt, egyedül ültem itthon a nyitott ablak előtt és találkoztam
vele. - Milyen szép volt!

Egyszerre, ahogy lement a nap, a hegyről mintha egy szép, barna szernű pa
raszti ember indult volna el. Egy szép, békés, áldott arcú ember, a kene bütykös,
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s nagy csizmában, amelynek nem volt semmi nesze sem, jött a hegyről csöndesen
lefelé. Úgy lépegetett, mint a gazda. Nyakában, átvetve a bal karja alatt, duzzadt
magvető vászon volt, abban, mint a kincsek, meleg, jó magok, az emberek álmai,
jobb kézzel bele-belenyúlt s szóró, szép mozdulatokkal vetett. Szinte hallott a le
hulló magok pattogása földeken, fákon, falakon és tetőkön. S ahova a magok
lehullottak, egyszerre csönd lett, mint a kerti utakon vagy az anyák ámuló méhé
ben. Puhák lettek a dolgok, lélegzők és áhítatosak. átbucskáztak önmagukon és
elteltek az ember lelkével, aki vetett. Egyszerre egészen mások lettek. Vékony,
Uszta füstök szivárogtak a kéményekből, mint az üdvözletek S"-az ablakok olyanná
váltak, mint a szűz leányok tekintete. Lestek a lépő ember mögé, ahonnét már
surrantak szerelemre a csodák. Láthatatlan, daloló legények, akik úgy osontak,
mí nt a pára és széthúzták az irigy és takaró függönyöket. Egy pillanat alatt mintha
millió paplan bomlott volna ki és millió lágy sóhaj suhant volna szét.

Valahol az égi mezőkön erős kezek letették a kaszát s halk pendülés szaladt át
a felhőkkel tarkázott kék magosság délkörein nyugatról kelet felé. Erre odafönt is
csönd lett s kitárultak láthatatlan kapuk. Valami pap kiállt az ég közepére és meg
áldotta a történéseket. Embert, földet, eget, mindent egyaránt. Erre az időre megállt
a világ és leborult.

Most egyszerre eltűntek a magosban álló felhők, mintha fölszívta volna őket a
csönd, megkondúlt egy nagy égi ostor s szürkülő, elnyúlt karavánole kezdtek elúszni
a hegyek! felett északról dél felé, míntha egy szelíd, tejtől terhes csorda térne meg.

Az ember még lépdelt be a világ felé, oltogatta a valóságokat és vetett. Irgalmat,
békét és szeretetet. A mesét.

Egyszerre láthatatlan seprők kezdtek dolgozni s a világ egészen tiszta lett. A
seprők vesszői finom árkokat húztak s minden, ami szennyes volt, éltakarodott.

Most lámpák gyulladtak, de ezek nem zavartak semmit, mert a város törpe
volt és fölötte a minden végtelen. Annyi se volt az egész, mint egy szálkapattanás.

Mennyi idő lehetett? Voltak zajok?
Csak valami tompa, szapora dobogás fent, mintha a nagytőgyű tehenek jöttek

volna meg, messzí kapuk nyíkordultak, vödrök zuhantak le láthatatlan, meleg,
állati torkokon, a vető ember a tornác szögére akasztotta nyakából a magvak vász
nát és köszönt. A hangja mély volt, jó és az este békéjével telis-teli.

Egy pillanatra volt talán gyermekzsíva], de aztán kannák csörrentek meg s a
nehéz, áldott tőgyekből surregni kezdett hangosan a tej. Ez a hang betöltött mín
dent s a tej permete átmosta a világot égsaroktól égsarokig.

Aztán a gazda végigment az udvaron, csizmája éles nyomot hagyott a porban,
megsimogatta nagy, fehér kutyája fejét és bement a konyha nyitott ajtaján.

Most csönd lett és csak halk vacsorazajokat engedett át a csönd.
A jegenyéknek valaki vezényelt a dombon, mert glédába álltak és komoly sze

mekkelkezdték őrizni a világot. Ok vették észre, hogy kipattant az első csillag s a
szolgálatiinaplójukba följegyezték. Az elsőt és aztán mmdegyiket, mert lassan tele
lett csillagokkal az ég.

Most föltelt fénnyel a hold, egész erejével világítani kezdett s csakhamar min
den az övé lett. A csillagok alig látszottak tőle s ő uralkodott a tiszta téreken.

A gazda, aki a hegyek felől jött, bekattintotta a zárakat és azt mondta a világ
felé: - Jó éjszakát. Tiétek a hold. - És aztán nem látta, mi történt.

Mert egyszerre valaki, valaki más, aki észrevétlenül érkezett észak felől, pilla
natok alatt, mintha hurkot vetne, roppant karikákat rajzolt a hold köré s bezárta.
De oly gyorsan, hogy menekülni nem lehetett. Ez már az éjszakában történt. A
levegő olyan lett, mint az opál és magasabbra húzódtak fel a csillagok. A [egenyék
ezt is felírták és makacsul figyelték a történéseket. Egyszerre kihalt a derű és a
meséknek nyomban vége lett. Éjjel tizenegy órakor történt ez.

Eső lesz. Meglátjátok, eső lesz holnap, emberek. Még édesanyámtól tudom, hogy
a meghurkolt hold esőt jelent.
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