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Lobogó hajával zabolátlan pusztai szél játszott.
m.égsem volt széltől lengetett nád;
tekintete az aszkéták makacs tüzével lángolt,
esszénus szigorral gyűlölte a homályt -
a Világosságra várt. Bár a szive mélyén
megcsendesedett az élmény, hogy az a Fény
egyszer már víllámként járta át,
s Ő repesett, öntudatlan vágya azt a jelet
kivánta, arra a volt magzati ujjongásra
tett fel egy életet. De ha lecsitult is a mélyben,
majdnem feledésbe az emlékezet,
egy váratlan visszacsatolással lobot vetett;
az éberségre feszített klegek h'Úrján
az a villám még egyszer ismét átremegett.
Ott, a Jordán partján közeledett, akit a népe
már időtlen idők óta várt, akit a próféták
vele lezárt sora évezredeken át hirdetett.
Zord pusztai szivét megolvasztotta
a testté lett isteni szeretet; alászállt
ebbe a szeretetbe, engedte, hogy az
felnövekedjék benne - kiegészült,
újjászületett. Hiába lebegett feje felett
a bárd, hiába fenyegette fiatal életét
az élveteg, széltől lengetett hatalom
hisztériája - ő átlépte a halált,
átalakult romolhatatlan testté.
Már sebezhetetlen, már oszthatatlan 
a Teljesség tölti be szivét.
Hiába metszi le fejét a zsarnoki kés,
amitől fél - az Egészt - nem s.zelheti ketté.

Nátánáel imája

A Megváltóra várni és a világ szennuezett, zavaros
vizeiben halászni, ez az óvatos megalkuvás
volt az a kétszinű tett, amelyet önmagával
össze nem egyeztethetett. A hajnali órákban,
vagy ha a munkával már betelt a nap,
szivesebben üldögélt mély csendben
a háza mögötti fügefa alatt, ahol semmi sem zavarta,
ahová senki se látott, csak a fölé boruló lombsátor
ü.dezöld levelei között meg-megvíllanó napsuga·rak.
De még azok is - bármilyen pókháló-finomak 
csupán a feje köré vonhattak fényvonalat,
a gondolat szövevénye i közé nem törhettek utat.
Senki sem leshette ki, milyen erős t'ágyaTcozás itatta át
ezt a hallgatag izraelitát, aki nemcsak valami
homályos várakozásban élt, mint a sokak,
de az összefogott tudat erejével kért, könyörgött,
mint a kevesek; és kimondhatatlan sóhajokkal
esedezett benne a lélek. Nem tudhatta senki,



hogy Ó csak a Megígért jövetelének reménységében élt;
csak ezért imádkozott ott, a szokott helyén,
a fügefa alatti padon, ez az igazi lelki szegény.
Nem tudhatta más, csak az, aki egy beteljesedett
napon igy szólította meg: - Nézzétek,
ez a valódi, kettősség nélküli igaz,
akiben nincs tudathasadás.
- Honnan ismersz engem? Sohase láttalak,
életünk útjai nem találkoztak eddig sohasem.
- Találkoztak, a rejtett erőtereken,

láttalak a fügefa alatt ...
- Uram, Te vagy az Isten Fia, Izrael királya vagy!

Mit tettél?
Ezt kérdezi Isten :Évától a Paradicsomban, és amikor nem találja Abelt

áldozati oltára mellett, ezt kérdezi Káintól is. Az első bűn nem dobpergés
közepett következett be, mint egy cirkuszi mutatvány, hanem lombsuso
gásban, csöndbe rejtve igazi célját; az állíg fegyveres ellenség éjszaka kö
zelíti meg a falakat, rongyba bugyolált vassal, bocskorral, szarvval. Az
igazi, a végzetes, a csak parányi engedményt kicsikaró bűn azóta is
némaságban érkezik, mint a kígyótojás újszülötte. Nem kísérí ének, nem
előzik meg viták: kikel. Kivilágítva, dobpergésben. attraktív külsősézek kő

zött nem az ember, hanem az emberiség bűnei indulnak útnak, nehéz kese
lyűszárnyakon,

Az első bűn átvillant a paradicsomi békességen. mint egy szárazvillám.
A nagy, néma, lustán Tekergő tudtul adta az embernek, hogy van olyan
teljesség is, amiből kitiltja Isten parancsa. Addig azt hitte az ember, Istenen
kívül nincs más teljesség; a teremtett teljesség is belőle indul ki, átöleli
az embert, fölfűzi az univerzumot és Urába tér vissza. A jó tudás, azaz
a tudás egésze, a kikezdetlen engedelmesség Istenbe kapcsolta az embert,
valamiképpen magát az emberi lehetőséget futtatta isteni folytonosságba,
bukás, elhanyatlás nélkül. Az ember Istenen, a középponton függött. Nem
a részlet, a kevesebb, hanem a legtöbb vonzásában állt. Az életfa, a sza
kadatlan élet szimbóluma a kert közepébe volt ültetve.

De ott volt a kertben - már ott volt! - a rossz tudás fája is - 6,
boldogtalan titok! kiáltana föl Agoston -, és almák ringtak az ágain,
lángvörösen, kívánatosan. A kísértő lassú és érzékies hullámzásával. sej
tel mes, de kőnél konokabb jelenlétével "meg-vágyatta" az emberrel ezt
a gyümölcsöt. Az meg, a naiv, a szentségre kiszemelt megbabonázva meredt
a fára, és arra dőlt, arra lépett, amerre a szívében föllobbanó vágy. a
szellem és a szabadság fékezhetetlen vágya lökte őt: meztettem l kiálthatta.
S talán vad örömet is érzett, mert a kitörésről, a szakításról, a lét kor
látlanságáról mindig csak utóbb derül ki, hogy a szabadság fonákja.

A rossz tudás ára az engedetlenség. Az engedetlenségé a halál; Káin
gyilkol. Amint harapott az ember, amint - félelmetes szó és jelentés 
"fölnyílt" a szeme, bűne betelt. Sem roppanó zajok, sem elégedett mor
megás, sem Isten dörgedeime nem hallatszott. Lombok susogtak. A szív
ege, az borult be. A Tekergő pedig eltűnt. Kísértő tánca elenyészett. Vas
tag, mohos farönk hevert a helyén.

Az Úristen, "aki a nappali szellőben a kertben járkált", lassan köze
ledett az elfödött testű emberhez, aki talán sohé-isem látta olyan valóságos-
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