
tanítják, kötelezően ezt hirdetik a beszédekben és könyvekben. Ehhez képest minden
háboru és forradalom semmiség. A háboru démoni brutalitása legalább nem hazudik,
hanem tisztességesen őrjöng és mészárol halomra és kelt éhséget és járványt, nyomort és
ínséget. De ez itt hangtalanul és tervszerűen mérgez, racionális és programmatikus
tudatossággal és rendeletekkel és tevékenységének eredményeit statisztikával igazolja.
Senki nem moccanhat és száját ki nem nyithatja. Mindenkit megbéklyóztak a feltétlen
engedelmesség kötelezőparancsával és a proklamált tétellel, hogy ez az egyetlen helyes.
Eza békés megsemmisülés. Az emberiség sohasem volt közelebb a külsö sötétséghez, ahol
nincs más, mínt sírás és fogcsikorgatás.

Sokat beszélnek a világpolitikai válságról, túl sokat, mialatt a népeket az egész földön a
legnagyobb veszély nem az ellenség felől fenyegeti. Az egyre növekvő katasztrofális
nehézségek oka belső. Nem a szegény-gazdag ellentét. Nem az osztályharc. Nem
hatalom és elnyomás. Nem államforma. Minden államban észrevétlenül a népek életét
belső organizáció irányítja egyre kizárólagosabban, amely a népre parazitaszerűen

telepedett és mialatt ez tenyészik, a nép sorvad.
A moralitás és az ízlés, a becsület és az igazság, az értelem és a tisztesség erőtlenségét

nem lehet klinikailag gyógyítani. A szellemi organizmus fertőzésének therápiája? A
bonyodalmak sűrűsödnekés rapid ütemben a telítődés felé haladnak. Egyetlen megoldás
marad -

Jegyzetek: l. E. D. Hull. Econonric statement and structure of the bureaucratism. (A hivatalnok-uralom gazdasági alapja és
struktúrája). London-Capetown-Sydney. World·crisisSeries, Vol. 27. 1959. - 2. E. D. Hull: I. m. 139p. - 3. E. D. Hull, I. m. The
Control políce (A hivatalos ellenőrzés). 168-207 p.- 4. E. D. Hull. Not-Boccaccto-stories of an economíc nonsens. (Egy abszurd
nemzetgazdaság nem-Boccaccíc-történetei). 266- 377 p.

PAUL VALÉRY

A lépések

Csöndem szülötte, köntlyü lépted,
bölcsen lebegve s lassudan.
ágyam felé, hol ébren égek,
némán és nesztelen suhan.

Te tiszta lény, isteni árnyék,
de édes várni téptedett
Ó istenek, minden ajándék
hozzám így, lopva érkezett!

Ha ajkaid, hozzám hajolva,
hogy elcsitítsák, készitik,
annak, ki eszméim lakója,
a csók tápláló izeit,

csak lassan nyújtsd e csókra szádat,
jó lenni s mégse lenni itt,
mert életem volt várni rátok,
s szívdobbanásom lépteid.
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