
fölött ott lebegett magányosan a hópihe. Egyedül volt - egyetlen testvére sem
maradt a közelében. Valamennyien rémülten menekültek el akkor, amikor látták,
mily vakmerő tettre ragadtatta magát Hópehelyke rnérgében. .

A bölcs, időtlenül vén Hírnálaja pedig felkacagott Hópehelyke merészségén,
s ez a kacagás végigzengett a Világmindenségen és ezer és millió és milliárd
vísszhangot keltett a tér legtávolabbi mélységeíben is.

- Oh, te legkedvesebb és legszemtelenebb hópihe! - mondta a Hegységek
Fejedelme. - Mit kivánsz hát tőlem?

- Mondd meg nekem, hogy mi a célja az én életemnek! Mondd meg, mit
kell tennem, hogy ne múljék el értéktelenül majd az én létem is, mínt annyi
más testvéremé !

- Figyelj tehát! - szőlt a Hlmálaja, letompítván hatalmas hangja menny
zengető erejét úgy, hogy minden teremtett lények közül egyedül csak Hópehelyke
hallja és értse meg. - Félelmetes gleccserelm egyikének szíkláí között, egy zord
és kietlen tájon embereket ta'álsz, akik átfagyva és reményvesztetten reszketnek
ebben a hideg éjszakában. S egy beteg leány hever egy sátor mélyén. Láztól
ég a homloka. Te azért születtél, hogy megkeresd őt és hús érintéseddel enyhítsd
a szenvedését, Eridj hát. Hópehelyke, teljesítsd a kötelességedet, amely már az
Idők Kezdetén elrendeltetett a számodra.

S a kis hópihe most már tudta, ml is a teendője. Egy szélfuvallat érkezett
és magával ragadta őt, felmérhetetlen sziklacsúcsok és mélységesen mély, setét
szakadékok fölött. És így jutott el ide, Tanna. a te sátradba és ezért hullott a
homlokodra.

Almodé Szépség, aki lehunyt szemmel hallgatta a mesét, most feltekintett.
. .. Mese ... - suttogta leheletszerűen.

•
Mikor pedig eljött a hajnal, Kathaka mély gödröt ásott a porhanyós hóban,

a nagy morénasánc alatt és csendesen elhelyezte benne Tanna immáron kihúlt
tetemét. Úgy élt és úgy halt meg, ahogy erre Keleten tanítják az embereket:
szerényerr élni. mintegy zárójelek között, - és szerényerr halni meg, két gon
dolatjeltál közbezárva. -

CSANÁD BÉLA VERSEI

Kl1:T VERS A "MISZTIKUS SZERELEM" CIKLUSBOL

Remete

Együft az angyalokkal
egyedül
Elérhetó közelben
szerelmesen

Elvont víziók
hófödte csúcsain
izzik a világ

Nem felejtheted
tekintetem
együtt az angyalokkal
szemben aholnapokkal

Egys~e,.ű dal

Maradj velem ma este
legalább emlékeimben
legalább a verbénák illatában
legalább a futóhomok
zizegésében
maradj velem •
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Vándoréneh

"Bujdosik az árva madár,
Egyik ágról másikra száll.
Hát az olyan árva mint én,
Hogyne bujdokolna szegény."

Aki hűséges társra talál,
bezárkózik a másik ketrecébe,
mások hűsége megőrzi őt.

De mit tegyen, ki szabadságra vágyik,
ha szolgálni is, mindig szabadon!
Ajándékba osztja ki önmagát,
nem vár senkitől vissza
semmit.
Maga hűsége megórzi-e őt?

Bujdosik, mint az árva madár,
boldogsága a világ árvasága,
otthontalan, mint vándor öröme.

Ecce homo

Ne bántsatok!

Az ember áll előttetek,

a töviskoronás,
a lágerE'k árnyékteste,
a háborúk áldozata,
akinek félkarját elvitte a srapnel,
a megalázott,
akit már egyszer keresztre feszítettetek.

Tiszteljétek
apám keserű mosolyát,
aki megjárta a poklot,
Isonzókat és Doberdókat,
s rám hagyta - örökül
félelmét és bátorságát.
Még az erdei vadat is
becézgette 6,
együtt imádkozott a lovaival.

Tiszteljétek

ln memoriam Nagy Lás~ló

EGyetlenegy
találkozás
öröktől fogva
mindörökké
Akiben élünk
Akiben halunk

Találkozás
őrizd meg őt

Látó szemedben
hitetlenül
bízó szememben
hitbe alázva
egyetlenegy
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