
A beszédi hegy

1 Jézus meggyógyított
minden erőtlenséget,
átvilágított minden
esztelenséget,
felszárított minden
jótlanságot,
mint aki fölébred,
megmossa és megtörli
az arcát és kezét.
2 Nem értette: Ezt
nektek tényleg senki nem
mondta? Ezt nektek
tényleg senki nem
tanította még?
3 Péter félrevonta:
A saját ifjúkorodra
gondolj! Tanított téged
valaki? Volt bármi
tanulható?
4 Rengeteg minden
volt, de tudta,
hogy Péternek
mégis igaza van.
5 Akkora tömeg követte
már, inkább fölvonult
velük a hegyre, hogy
egyszerre nyissa fel
a szemét mindnek,
ha előbb kinyitotta
a fülüket, hogy aztán
átjárhatóak legyenek
önmaguk számára.

Mielőtt beszélni kezd

1 Jézus boldog volt.
2 És a köré sereglő
tömeg szintén boldog-
nak érezte magát.
3 Már alkonyodott —

de nem lett sötét.
4 Ezren járkáltak,
de nem támadt por.
Nem jött porvihar.
5 Mint egy forrásból,
az ég sziklái közül
bugyogott a fény.
6 Több helyről is,
innen-onnan. Patakok
és erek. Egy fénycsík.
Vad lüktetés.
7 Jézus boldog volt.
Az arámi nyelv
elhalmozta
ajándékaival.

Lelki szegények

1 Boldogok a boldogtalanok,
mert nincs mit veszteniük.
2 Boldogok a szegények,
mert a szegénységük
külön világ.
3 Boldogok, akiknek
lélekben nem jut öröm, mert
szükségük van a mennyre.

A megújulásról

1 Boldogok a boldogtalanok,
mert tudják, mi a boldogság.
2 Boldogok a gazdagok,
mert azt hiszik, csak annyit
veszthetnek.
3 Boldogok a lélekben
gazdagok, mert szétoszthatják
a vagyonukat.
4 Boldog, aki szomorú,
mert közel a vigasztalódása.
5 Boldogok, akiknek
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nincs gondjuk a harcra,
mert nem győzni kell.
6 Boldogok, akik az
igazságra törnek,
pedig az sose lehet senkié.
7 Boldogok, akik elengednek,
megbocsátanak, ismerik
a kegyelmet: egy új világ
kapuit nyitogatják.

A tanítványokhoz

1 Boldogok, akiket
üldöznek az igazság miatt,
már-már azt hihetik,
sejtelmük van róla.
2 Ha tovább üldözik őket,
biztossá válnak az igazukban.
3 Ha az életük is veszélybe
kerül, meglátják az igaságot,
majdnem olyan, mint az övék
volt, mint amit hirdettek,
titkoltak, letagadtak.
4 Boldogok lehettek,
ha szidalmaznak és
üldöznek titeket,
csak ne keressétek
ezt a boldogságot.
És semmilyen boldogságot.
5 A boldogság azt találja
meg, aki nem keresi,
aki nem erőszakoskodik
vele, aki nem oktatja ki.
A boldogság azt keresi,
aki tanulni akar tőle,
nem pedig vele élni.
6 Ti nem lesztek boldogok.
7 De kérlek, azért ne
az örömtelenséget,
a folytonos bűnbánatot,
önostorozást tanítsátok.
8 Elég az önismeret,
az önmérséklet és
a javulni akarás.
9 Nem kell szentnek lenni,
hogy szentek legyünk.

Az új

1 Nem látjátok? Nem látjátok?
Nem látjátok, az élet milyen
sótlan, színtelen volt eddig?
2 Nem sejtitek? Nem sejtitek,
hogy nektek kell színt és
ízt belevinnetek majd?
3 Nem mintha jobbítani
jöttetek volna. Lényegében
új életet kéne kezdeni.
Új életet kéne kezdeni
a földnek. A világnak.
Az Úrnak.
4 Ti vagytok a világ
világossága, nem sok
minden történt tielőttetek.
5 Járjátok lobogó hajjal
a világnak sötétségét,
döntsétek föl a butaság
fölébetek borított
vékáját, a felhős,
hazugságtól szürke eget.

A törvény betöltése

1 Nem azért jöttem,
hogy betartsam a törvényt,
nem is azért, hogy eltöröljem,
hanem hogy én magam
legyek az.
2 Sok törvény jóslatnak
bizonyul, és sok jóslat —
amit eddig annak néztetek —
törvénynek.
3 Ami igaz törvény,
abból nem lehet kipiszkálni,
mint húscafatot a lyukas fogból,
egyetlen apró jelet sem,
egyetlen papírhibát sem.
4 Aki megrontja a törvényt,
saját jövőjét rontja meg
a mennyben. Helye ott egyre
kisebbre zsugorodik. Még
mielőtt odaérne, kidobják.
5 Ha az igazságotok nem több,
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mint amit egy ügyész tud,
mint egy tudós, mint egy jós,
nem mentek be a mennyek országába.
Ha a hazugságotok nem több,
mint amit egy szájhős tud,
mint egy ügynök, mint egy miniszter,
akkor még a pokol elől is
elkergetnek.

A haragról

1 Megmondatott: Ne ölj!
Ó, de ez nemcsak az ölést
jelenti, a haragot vesd ki
tested közepéből.
2 Ne menj áldozattal
a templomba, vidd ajándékodat
haragosodnak inkább.
3 Nem lehet csak az ölés előtt 
megállni, az indulatot fékezd,
szabályozd, mint egy patakot
a molnár, ha őrölni akar.
4 Őrölj, malom, őrölj,
mert maga a szeretet
őröl, aki nagyobb úr
a páncélos, kardos
haragnál és gyűlöletnél.
5 Ha fekete lovukon
megtorpannak melletted,
te fehér lóra ülj,
ha sötét bronzkardot fognak,
te fehér pajzsot ragadj.
6 Ha álmodban megölnek
valakit, sirasd el ébren is,
bár sosem élt.
7 Sosem éltél,
ha még nem próbáltál
valakit megmenteni.

A paráznaságról

1 Megmondatott:
Ne paráználkodj!
2 Ne hálj soha nővel,
ha nem szereted,
ha nem tetszik,
ha nem gondolsz
a gyerekre, akit

megidézel, ha nem
gondolsz a jövőre,
ha nem gondolsz
a múltra, ha nem élvezed,
ha parancsra teszed,
ha viszolyogsz tőle.
3 És ugyanilyen esetben
a nő se háljon férfival,
4 Inkább hunyd be
a szemed, a kezedet
tedd karba, szorítsd
össze a szád és az öklöd.
5 A lélek kísértetei
ne a testben keressék
a megváltást.

Önépítés

1 Ha a jobb szemed bűnre csábít,
kövesd a bal szemedet.
2 Ha a jobb kezed bűnre visz
téged, állj a bal lábadra.
3 Ha valaki azt sugallja,
árts magadnak, az veled
akarja elvégeztetni
a saját gyűlölet-munkáját.
4 Ha valaki azt sugallja,
árts magadnak, hogy jó
maradj, az nagy ember,
vagy nagy emberré
akar tenni téged.
5 De te maradj szerény.
Mindenki nem tehető
nagy emberré. Maradj kicsi.
6 Mit ér a nagyság?
Vagy akár a közepesség is?
7 Maradj kicsi, szinte 
láthatatlan, ne szólj, ha szólnak,
na harcolj, ha harcolnak,
ne legyél jelentős, fontos,
ne akarjanak téged ismerni,
ne keressék a véleményedet.
8 Ha a bal füled unalom,
ne hallgass rá. Ha a bal lábad
remeg, ne fuss tovább.
9 Ha a szíved félrever, figyelj
fel a harangkongatásra.
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A családról

1 Ha válni akarsz,
válj is el! Nincs nagyobb
paráznaság, mint olyan
nővel élni, akit unsz, akiből
eleged van.
2 Ha veszekedtek, mindig
neked van igazad. Mindig
a másiknak. Aki igaza
tudatában veszekszik,
visszaél az erejével.
Aki tudja, hogy nincs
igaza, visszaél
a másik gyengeségével.
3 Ne akkor válj el,
ha szeretőd van,
hanem akkor,
ha a feleséged nem
a szeretőd már.
4 Ne szeress senkit
önmagáért, vagy azért,
mert szeret. Ne szeress
kényelemből, és ne hagyd,
hogy kényelemből szeressenek.
5 Ha szerelmes vagy
a feleségedbe, válj el! —
vagy tedd rendbe az életed.
6 Ha nem vagy, nem voltál,
nem leszel — akkor minek
neked a család?
7 Válj el önmagadtól —
a család érdekében.

Törvényújítás

1 Megmondatott a régieknek?
2 De a szavak velük együtt romlottak,
haltak meg. A temető a törvények,
szokások, szófogadás temetője.
3 Kin fognának halott szavak?
4 Ki foglakozna szavak
feltámasztásával?
5 Ha majd tényleg lesz erőm
ilyesmire, az éppen meghaltakra
szorítkozom. Nem vállalok

se csontvázat, se gondolatvázat.
6 Ha szó kell, itt az új.
7 Ha törvény, szabok én rátok,
nem mértékre ugyan,
de a mértéktelenségetek ellenében.

Az esküről

1 Megmondatott: Hamisan ne
esküdjél, az Úrnak tett
esküdet pedig teljesítsd.
2 De én azt mondom:
A hamisan tett esküdet
semmiképp ne teljesítsd,
mert ha megpróbálod,
beteljesül rajtad a hamisság,
és úgy lep majd be,
mint márványpor a rabszolgát
a kőbányában.
3 Ne add el magad,
és ne hagyd, hogy eladjanak!
Szökj el a rabszolgapiacról,
változz inkább fává,
kővé, mohává.
4 Legyél szabad, ne esküdj!
5 Az Úrnak pedig főként
ne esküdözz, nem kalmár
ő, hogy eladd magad neki,
nem ügyvéd, hogy megfogadhasd.
Úgyse bírnád soha kifizetni.
6 Ingyen nyer. De nagyon
sokba kerül, ha vesztetek.
7 Ne hagyd, hogy vesztes
ügy legyen az igazadból egy
eskü vagy egy hazugság miatt.

Csak tényeket!

1 Igen, igen, nem, nem, minden
ami ennél több, gonosztól van.
2 Meg kéne hát maradni
a puszta tényeknél és hiányuknál?
3 Talán, lehet, kicsit, alig — majdnem
minden, ami ennél kevesebb
vagy több valamivel, az csintalanság,
rossz tréfa, egyszer megtévedt 
angyal tudatalattijának kisöpört,
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alig észrevehető üledéke.
4 Igen, igen — az angyalok feje
üres, a lelke átlátszó.
Testük nincs, csak két szárny.
5 Nem, nem — az ördögök gyomra
tele, de néha az is majd kifordul,
ha az emberek beszédére gondolnak.

Mit miért?

1 Hallottátok, megmondatott:
Szemet szemért, fogat fogért.
2 De ki mondta meg? És mikor?
Olyan régen, amikor a bűnt és a jót
még ugyanúgy csereberélték, mint a
a sót állatbőrre, az állatbőrt rabszolgára.
3 A bűnt bűnre minek cserélni?
Sose lesz végre a csereberének,
jöjjön inkább a megbocsátás
aranydénárja, a feledés váltópénze.
4 Ha kölcsönkér valaki tőled,
ne fordulj el. Adj hitelt
a szavának, hogy visszaadja.
5 Ha visszaadja, ne fordulj el tőle.
Ha nem adja, ne fordulj vissza.
6 Ha szegény, add oda neki
a ruhádat is. Ha feledékeny,
add oda neki az emlékeidet.
7 Ha szemtelen, legyél a szeme,
lássa meg magát, és te lásd 
az ő szemével magadat.

A barátság fokozatai

1 Szeresd felebarátodat
és gyűlöld ellenségedet?
2 Nem, inkább az ellenségedet
is szeresd. Vagy csak őt?
3 A felebarátodat imádd
inkább? A barátod előtt
pedig egyenesen hódolj.
Vagy tekintsd
azonosnak magaddal?
Más szóval tekintsd
levegőnek?
4 Hogyan kell a barátainkat
belélegezni? Ahogy ez ellenségeinket

ki? Hogyan kell szeretni
az ellenséget?
5 Szép fokozatosan
jussunk a cél felé.
Előbb próbáljuk szeretni
a negyed- majd a
nyolcadbarátainkat.
6 Az ellenség néha
jobb is, közelibb is
mint a tizenhatodbarátok.
7 Szeresd volt barátaidat,
volt szeretteidet. Nem biztos,
hogy lesz, ami lehet, de biztos
hogy van, ami lehetett.

A harmadik szem

1 Szeresd ellenségedet,
mert a szeretettel belelátsz
a másikba. Akit szeretsz,
az hagyja magát szavakkal
és gondolatokkal simogatni,
mint gazdájának a kutya.
Megmutatja a gyenge pontját is.
2 De ha tudod az ellenséged
gyenge pontját, ne üss oda
(hiszen szereted őt), hanem
azt nézd meg, nincs-e neked
is ugyanott gyenge pontod
(hiszen vannak ellenségeid).
3 Nem biztos, hogy az ellenséged
is szeretni tud majd téged.
Vagy bárkit az ellenségei közül.
4 Szeresd az ő ellenségeit
is, szeressétek közösen őt.
5 Nem tudom, a sok viszonzatlan
szeretet mikor csap át szeretet-
viharba. Villámcsapás,
jégeső. Letört faág keresztben
az úton. A gyanútlan
a köpenyét a fejére borítva
fut előlünk!

Ragozás

1 Szeresd ellenségedet!
2 Szeresd ellenségeidet!
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3 Szeressétek a te ellenségeidet!
4 Szeressétek ellenségeiteket.
5 De ha az ellenséged
viszontszeret, neked már
nem is kell szeretned.
6 De ha az ellenségeitek
viszontszeretnek,
nektek már nem is
kell szeretni őket.
7 Nem lehet, mert már
nem ellenségek.
8 Ne tartalékolj másféle
szeretetet az ellenségeidnek.
9 Sőt, fényesítsd ki, mint egy almát.
10 Attól még nem lesz hazugság,
hogy erősebbé teszed benne
az igaságot.
11 Csak az ellenség szerethető.
Vagy senki. A többiekben van
valami személyes, valami veled
közös.
12 A szeretet mindig mástól jön,
máshoz megy, másé és másmilyen.

Ádám és a kígyó példázata

1 Aki téged egy mérföldre
kényszerít, menj el vele kettőre.
2 Aki kettőre, menj el vele ötre.
3 Ha már öt kilométerre
jársz onnan, mint ahol
lenni szeretnél, vagy lenned
kéne — szabad vagy.
4 Szabad a múlt felől, rab
a jelenből. Nem is látszol
a jövőből visszatekintve.
5 Ne vedd észre, hogy a jövőből
visszatekintesz magadra.
6 Ne vedd észre, hogy a múltból
visszatekintenek rád.
7 Ádám mindannyiunk
halálát siratja, és
megmarja a kígyót.

Széles sáv

1 Ha a jókat szereted,

azt hiszed magadról is:
jó vagy — és ez nem jó.
2 Ha a rosszakat szereted,
nem ismered a világot —
és az lehetetlen.
3 A világ minduntalan
bemutatkozik, és
hazudozva magyaráz
magáról.
4 Az Úr megunja,
felhozza rá a napját.
Sárga árnyékok
fekete fényben.
Sivatagi délibáb.
5 Esőben áztatja
a hóhér, az igazságtalanul
kivégzett, a megtévesztett
bíró és a hamis tanú arcát.
6 Sosem tudsz szembenézni
a menekülő hazugtalansággal.
7 Üldözd el, legalább
hadd higgye azt, van miért
menekülni. Esőből
napra ér, napból
esőbe.

Távol a tökéletestől

1 Nem tudom megmondani,
mért kell az idegeneket,
a másokat, a többieket
szeretni. De ti talán
nem érzitek a vágyat erre?
2 Ha csak azokat szeretitek,
akik titeket szeretnek —
nem önmagatokat szeretitek-e?
3 Nem a szeretet vámszedői
vagytok-e?
4 Fedezzétek fel magatokban
a be nem vallott érzéseket,
és köszöntsétek csókkal,
egy tál fügével, a száj
és a szem ajándékaival őket.
5 Olyan tökéletesek ők,
mint az Úr,
és amíg csak rejtőznek
bennetek, távolabb
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vagytok a tökéletességtől,
mint amennyire önmagától
távol lehet bárki.

Titok

1 Ha másokkal jót tesztek,
ne dicsekedjetek vele, hiszen az
is hallgatni fog, akinek segítetek.
2 A jóság titok. A Mennyei Atya
a titkok felől néz a lelketekbe.
Ez persze lehet, hogy nem
titeket, a jó tevőit fog legjobban

zavarba hozni.
3 Az Úr a titkok könyvét olvassa.
A jó ember nem titok. A rossz ember az.
A rossz nem titok. A jó az.
4 Az Úr félreteszi a könyvet,
angyalok jelentenek neki valamit,
legyint, hogy tudja. Verseket
vesz kézbe. Minden vers egy ember.
Minden ember egy vers.
5 Az Úr félreteszi a könyvet,
ördögök jelentenek neki valamit,
legyint, hogy nem akarja tudni.

Nagycsütörtök
Nem volt csatlakozás. Hat óra késést
jeleztek és a fullatag sötétben
hat órát üldögéltem a kocsárdi
váróteremben, nagycsütörtökön.
Testem törött volt és nehéz a lelkem,
mint ki sötétben titkos útnak indult,
végzetes földön csillagok szavára,
sors elől szökve, mégis szembe sorssal
s finom ideggel érzi messziről
nyomán lopódzó ellenségeit.
Az ablakon túl mozdonyok zörögtek,
a sűrű füst, mint roppant denevérszárny,
legyintett arcul. Tompa borzalom
fogott el, mély állati félelem.
Körülnéztem: szerettem volna néhány
szót váltani jó, meghitt emberekkel,
de nyirkos éj volt és hideg sötét volt,
Péter aludt, János aludt, Jakab
aludt, Máté aludt és mind aludtak...
Kövér csöppek indultak homlokomról
s végigcsurogtak gyűrött arcomon.

DSIDA JENŐ
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