
Hogy is mondja Lenin? "Az ábránd és valóság ellentéte semmiféle kárt
nem okoz, ha az ábrándozó komolyan hisz álmában. Ha van valami érintkezés
ábránd és valóság között, akkor minden rendben van."

Nálunk pedig van bizony! Halhatatlan poétáink éppúgy napi politikusok is
voltak, mint Krlsztus Jézus. Ezáltal i.zgatnak ma is, akárhány évtized vagy év-.
század távolából is.

Aki pedig szertekapaszkodó hítgyökereit elvágja vagy elsorvasztja, elveszti a
Földdel és a közösséggel kötött ősi kapcsolatát: az elhal az Időben és az idegen
Anyagban, akár Nyugat felé, akár Kelet vagy Dél felé sodortatja magát. Az már
egy mellékdalon sem téma.

Mert csak evvel az égi mechanizmussal és földi lélegzőgyökerekkel terem
a fa gyümölcsöt, csak ezáltal gyújt minden emberi közösségnek utánozhatatlan
fényű, öröktűzű mondatot,

Befejezésül Ady kedves olvasmányából idézek. Szent Máté evangéliumának
23. szakasza Károli Gáspár magyarítása szerint:

"Kívülről igazaknak látszotok ugyan az emberek előtt, de belül rakva vagytok
képmutatással és törvénytelenséggel. Ennek okáért íme prófétákat, bölcseket
és írástudókat küldök én hozzátok - és azok közül némelyiket megöltök, meg
feszítetek, másokat azok közül megostoroztok és városról városra üldöztök."

Pedig csak ők tudnak arról, mí volt és közeleg.
Hailgassunk ostorozó szavukra, mert az ő szavuk az igazság, a Föld és a

Remény.
1969. március 2.
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LATINOVITS ZOLTÁNNAK

Ez az én évszakom,
ez a muskotály-ízű, gyönyörű ősz:

Sikoltó madarak
zu.hanása a sá7'ga délutánban;
mikor a szirmok lángolása már
kialszik, mint a szó. S te hallgatod,
hogy' tottyan szét a fák alatt, a kertben,
a körték érett csendje.
Méh repiíl.
És a bogáncsok tüskéi között,
lila-emlékű éveid lobognak.

Ez az én évszakom.
ez a lányok-taposta, m.ust-sűrű ősz:

szílvák kék hallgatása,
legyek búcsúja fent, a tűzfalon.

Ez a csendes halálrakészülődés;

mikar a dolgok szívverése már
ellobban t, mint a láng. S te hallgatod,
hogy' feslik ki a zöld-burkú nyarakból
il dióbarna csend, és hogy' gurul
a székek közt, a porban. - S nincs kinek
mcgtörhetnéd!
Csupán a madarak
zuhanása a sármány délutánban,
s a tűz/alon sütkérező szavak.

1976. V. 8.
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