
A királyfi ekkor így szólott kísérőjéhez:

- Itt elválnak immár az 'Útjaink, barátom. Add ide a kardomat, le kíván
riám vágni hosszú, fekete hajamat, mert ily hajviselet nem illik többé hozzám.
Hiszen vándorló szerzetessé leszek csakhamar! Te pedig fordulj vissza, s vidd
magaddal a lovamat is. Mondd el otthon, hogy elhagytam azt a világot, amely
ben eddig éltem. Addig járok, addig maradok ebben az óriási őserdőben, amí,
el nem érem a megvílágosodást, Akkor bizonnyal újra hallotok majd felőlem.

E szavak elhangzása után kezébe vette kardját és levágta vele haját. Haj
szálait az enyhe, éji szellő szétrepítette a világ minden tája felé, ám az istenell
összeszedték valamennyit, és magukkal vitték Indra csarnokába. Ott őrzik e
hajszálakat, szent ereklyeként míndaddíg, amíg el nem múlik a nagy Világ
egyetem élete. Buddha pedig megölelte Sandakát, mintha tulajdon fivére lenne,
s útjára bocsájtotta őt. Am alig tett meg néhány lépést Sandaka, visszafordult
és így szólt hozzá:

- Valamiről megfeledkeztél, óh Uram.
- Ne szólíts többé "Uram"-nak. E perctől fogva nem vagyok többé a tró.

várományosa. De vajon míről feledkeztem volna meg?
- Díszes köntösöd és fehér turbánod aligha illenék egy szerzeteshez. Ili

hát a szándékod velük?
- Igazad van, Sandaka - mondta Buddha elgondolkodva. - Ruházatom és

turbánom is odaajándékozom majd az első remetének vagy koldusnak, aki
utamba akad, s megkérem, adja nékem cserébe önnön rongyait; hogy testem
ne maradjon fedetlenül. Indulj most, Sandaka. Emlékezz reám szeretettel, és
kisérje béke az utadat.

Most már végérvényesen elváltak egymástól. Buddha gondolataiba mélyedve
ment tovább a mind sűrűbbé váló, tüskés bokrok között. Minden lépésénél küz
denie kellett a folyondárokkal és íszalagokkal, mert itt már nem vezetett ösvény.

Hajnaltájban azonban egy kedves kis tisztás tárult elébe. Amint a derengő

fényben körülnézett, egy alvó kolduson akadt meg a tekintete. Nem sejtette,
hogy e koldus magával a nagy Indrával, az istenek királyával azonos, aki azért
látogatott el újra a Földre, hogy ruhát cseréljen véle.

Amint közelebb lépett hozzá, a koldus hirtelen felriadt, és kérdően tekintett reá:
- Mit kívánsz tőlem? - kérdezte, tettetett csodálkozással a hangjában.
- Nézd ezt a drága köntöst és ezt a hószínű, finom turbánt - mutatta

Buddha. - Azt kívánom, hogy ha nincs ellenedre, cseréljünk ruhát egymással.
- Nem értelek! Kincset érő ruházatot kínálsz énnekem, cserébe a rongyai

mért?!
Úgy van! De ne kérdezd ennek az okát. Nos áll-é az alku, igen, vagy nem?

Felelj hát!
- Történjék kívánságod szerint - szólott a másik. Ruhát cseréltek. ÉlI

midőn Buddha már magára öltötte a rongyokat. a koldus pedig felvette a királyi
öltözéket, a Nap váratlanul felbukkant a fák koronái mögül, a levegőben édes
illat szállt, s ezernyi madárka szólalt meg a lombok között,

- Járj szerencsével - mondotta végül a koldus, s amint Buddha rátekin
tett, azt látta, hogy alakja halványulni kezd, egyre inkább áttetszővé válik
és végül elenyészik - csupán üres levegő maradt a helyén.

(Folytatjuk)

Teremtés
ts eljön majd a világvégi csend.
Il1let talán Csontváry hallhatott,
mielőtt kezén látta a magot,
s a szózatban az Isten megjelent.

Mert eljön majd a világvégi csend.
Hogy építhet piramist a hangya,
mi szükség a szörnyű szorgalomra,
ha mindez köddé válik odafent?
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Ha eljön majd a világvégi csend,
nem lesz-e késő újrakezdeni?
Az Isten akkar másodszar teremt,

pedig régóta rajtunk már a jeJ.
Ki életét holnaptól keltezi,
csak az lehet nagyobb, mint Raffael.
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