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Havat :dháló 8~élben

ADY ENDR€HEZ

Mennlldörgö-vonwlású, DJvénllnél,
új idők új dalaival betörő Világkiáltó,
Kárpát-koronás király, báll,ány-tórdeló,
Kánaán felé botorkálók fáklyákkal menetelők

próféta-vezére, lándzsával-szaggatott-szívű,

sírból is magasba hányódó Zarath1,tstru,

lidérces máglyáknak, sugár-tornyokban
lakó madaraknak parancsoló táltos, tüzet köszönt6
dobokat, áldozat-dics{~ró harsonák,lt oltalrtazó
sámán, elnyomó birodalmakat kerítő 'ka1'doknak,
hazát bátorító pajzsoknak zászlókkal üzenő

fejedelem, hódolunk Néked Ady Endre.

Minket elátkozott Pusztaszer. Minket megraboltak,
Földjeinkben esküre emelt kezekkel,
virágot ringató csont-bölcsőkkel,

jég-rozmaringos koponyákkal hevernek a holtak.
Ülnek: roskadó' méneken. Csonka-tarajú sarkantyúk
rojtozzák a nyergekről redőző moha-bársonyok fodrát.
Penészes bőrzekék, lófej-nagy csizmák
süllyedő fényében dereng a főld alatti ország.
Muhi pokol-vermétől, tatártól hajszolt Béla
sásba-fullad6 kunyhókból sásba-ful/adn kur,yMkba
futásától reszket a mocsár, a sötetben sinylödő láp.
Barmát hajh'a a bújdosó süveggel hamu-boglyák,
hamu-kazalok főlé fészkelő hazát.
SárkánYfog-tövi.~es trónján ül parázsba-t'ert-szájú,
bíbor-szemöldőkű Dózsa, melZéból f

a meggyaláztatás f(ijának lombjai lobognak.
Karvaly Werbőczy röpköd fölötte,
fejében a gőg sisakos férget forognak.
Vak Bottyán császár-csúfoló, labanc-nyomorító
lovasa,i, Esze Tamás ses-círneres gárdákat roppantó
talpasai förénekelnek a Rcikóczft Vá1'Ó r6gból.
Mikes Kelemen márvány-üzenetú. levelei,
Erdélybe készül6 galambjai világolnak
a Holdat sürgeti) tölgyről.

Fölemeli a Szabadság Könyvét a bit6kr61
mélybe hullt Tizenhárom, szakálluk örvényUj
csigáiban feketecsipkés, g1lá~zkalapos r6zsák.
Vér-bogáncsosan, seb-kokárdákkal imbolyognak
a dob~rdói bakák. Vénülő vizek hullám-harangjai
kisérik: a vértanúk hajóját. .
Hozsánna Néked, teremtmények
titkot fölemésztő királya.
Hozsánna Néked, Nagyúr.
Nem tiporhattak Rád gazul
senki lakájok, cédákat őlel6 hatalmasok.
Nyugtató vánkosod a tejút-hímzésű :Z'átra,
kristály-zsindelyes hajlékod
az Isten lábához béküló ha·vasak.
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A mozdony ijklétl51, az atkijzlS sínre buktató
boxkesztyújétól fölhasadt homlokú Attila
kiállott Erted; a tékozió kötekedólcnek,
halottak fölött hahotázóknak,
tolvaj törleszkedóknek visszavágott,
Te tudtad, hogy sziklákat meginditó.
bárányokra boruló kerubszárnyaddal feltőrőd

az ~rtelem dajkál6 Mját s véded
a szabadulást éltetó világot.

Szerelmed tükör-termében forg6 nc5k
fejedelemasszonya, Léda, táncolt Veled
a mátkapárokkal megingó bálban.
Jajongott. rángott a fekete zongora.
Fekete kelyhú liliomok verdestek az éj
halálfej-csmáros csarnokában.
Mikor a fiatal Isten megtöretését láttad
a sZlÍnkód fölé borókát bocsát6 keresztell.
kalapodat fáradtan megemelted
a havat ziháló szélben.
Házát kitárta ~lótted a vendéget ö!el5IdlS,
hogy fölmagasztalódj az idótlenségben.
Mennydörgó-vonulastí. Ká'l'pát-koronas király,
nem lehet "veréshez szokott Jajta" többé amal711ar,
ha a fegyver-állatok torkából kilépve
a föloldozás bizo'llye;,sságában,
a 71fegméreté. hazájában munkálni akar.

SIMONE WEIL

RENDSZERTELEN GONDOLATOK
ISTEN SZERETETÉRÓl'"

Nem rajtunk múlík, hogy hiszünk-e Istenben, csupán az áll raítuns, hog
ne szeressünk hamis isteneket.

Először is ne képzeljük, hogy a jövő színültig tell lesz jóval. A jö,,;6 éppolyall
anyagból van gyúrva, mint a jelen. Nagyon jól tudjuk, hogy ami belőle Javunkat
szolgálja, gazdagságot, hatalmat, elismerést, ismeretet szerez, szerétetét azoknak,
akiket szeretünk, bőségét annak, amire vágyunk, mind kevés ahhoz, hogy kielégít
sen bennünket. Am azt hisszük, hogy akkor, ha mindebből egy kevéssel majd
több lesz, elégedetté válunk. Igy képzeljük, mert áltatjuk magunkat. Mert ha

. egy kicsit jobban meggondolnánk n dolgot. ráeszmélnénk. hog)' mindez tévedés.
Mínt ha betegségtől, nyomorúságtól. balszerencsétől szenved az ember, akkor i.
azt hiszi, elégedett lesz, rníhelyt fájdalma elmúlik. De Itt is ró kell [önníe, hogy
ez tévedés; mert míközben hozzászokna ahhoz, hogy kínja elapad, márís mást
kívánna.

Másodszor, ne keverjük össze a jót a szükségessel, Sok mindenről hisszük,
szükségünk van rá, hogy éljünk. Ez gyakran nem így van, hiszen elvesztésüket
túlélnénk. De ha igaz lenne is, ha elvesztésük halálunkat okozná vagy életerőnk

megtörését, ezért még nem javak. Senki nem elégszik azzal, hogy hosszú Ideig tisz-

* Pensées san! ordre concernanl l'amour de Oleu. Kaneme, 11140. X. - Itu. Y. kOzOU.
(Megjelent GalUmard. Paris. tlNll - U--2I. 1.)
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