
Vagy közeled] a lánghoz: meleqít és világit. De ne lépj nagyon közel
hozzá! Ne légy nagyon merész, mert megváltoztatja jellegét. Ez az
elem, melyet oly szép nézni, melynek oly ragyogó a valója, mely oly
íngerlő alakulásaiban, oly lágy és hizelgő rnozqásáhan: a maga leqmé
lyebb és kiszámíthatatlan lényegében hevesnek és ellenállhatatlanul
szenvedélyesnek mutatkozik. Megkinozza, megemészti, hamuvá változ
tatja azt, akinek még kevéssel előbb fényt és életet jelentett.

így van ez lsten tulajdonságaival. Amit tudunk róla, míndennapi
javunkra szolqál, fényt és meleget ad, táplál, vezet, segít, De eredj fel
Mózessel a hegyre és vonuljon el melletted az Isten, vagy állj Illéssel
a pusztában vihar, földrengés és tűz közepette: akkor mínden titokká
és homállyá válik, örvénylő széllé az értelem, őrjítő zűrzavarrá a kép
zelet, dúló viharrá és mindent elborító áradássa az érzelem számáraI
Ekkor jutunk mi emberek ismét tudatára, hogy mi emberek vagyunk és
Ö Isten, és hogy az árnykép, melyben őt a természet mutatja, nem az
ő igazi képe.

így leszünk fogékonyak további fények és további mélységek iránt,
amiket a kinyilatkoztatás tár fel nekünk.
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Fordította Salacz Gábor

VARÁZSDAL
Széppé, jóvá
varázsollak téged,
ha szívedet
megfogja az ének.
Olyan leszel,
mint a görög szobrok:
időtelen.

sugaras és boldog.

Tavasszal, ha
cseng a kerek ének,
én a réten
tejes-füvet tépek,
gyűrűt fonok
szirmos ujjaidra
és táncolunk
sárgarigó sípra.

Nyáron majd ring
melled, mínt íá lombja,
kis csípoqók
fészkelnek karodba.
S ha úgy látod.
már minden pihenhet,
súgó-zöldre
kifested a csendet.
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És ha ősszel

sirdogál a nyárfa,
ujj aidon
billentyűzöm játszva:
elfut tőlünk

az időknek búja,
amint zenél
a Hold ezüst húrja.

Görög szóval
Eunak nevezlek,
hogyha télen
hullnak a hópelyhek.
Jó csillaggá
varázsollak téged,
nem födhet be
a hó, se a féreg.

Széppé, jóvá
varázsollak téged,
ha szívedet
megfogja az ének.
Olyan leszel,
mint a görög szobrok:
ídötelen,
sugaras és boldog.

Harcos Ottó·


