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Fáradt vagyok .. , Életemben még sohasem voltam ilyen fáradt; eny
nyire makacsul, kítartöan, .szűnni-nem-akaróan fáradt ... De kit érdekel
ez rajtam kívül? ts ki hiszi el ? Mindenki másnak csupán csak nagyhan
gú kijelentés.

Már szerdán este tört rám; hirtelen, szokatlanul. Máskor fölvilla
nyozódtam: két hét pihenő! Most lekaszált ... Mit is változtathat két hét
az én életrendemen ? .. '. Semmit. " Mindegy... Elutazom... Hantosra.
A hely ismeretlen, nincs benne számomra semmi vonzó sem. Falu - ta
lán csend lesz, nyugalom. Nékem a csend és nyugalom maga a halál, leg
alább is ájulás, amikor megbénul bennem az akarat, eszem elnyúlik, akár
macska a küszöbön, gondolataim még jó, ha körben forognak vásári hinta
mödjára, ha ugyan meg nem állnak és befelé fordulva, nem közömbös
ködnek az élettel, a világgal, eszmékkel, művészettel, szenvedéllyel, halál
lal, mindennel szemben, amiért - azt mondják és én is így vallom 
érdemes élni. Pár óra, egy vagy két nap eddig még mindig véget.vetett
az ilyen dermedt állapotomnak. Most már egy hete díb-dábolok itt és csak
nézdegélern az égboltot, ahogy a felhőrongyok törölgetík, fényesítgetik
kifakult kékjét, tűröm a homlokomon párásodé verítéket, meg
megborzongok, amint a szellő hidegre fujja és végígfodrosítja borzongás
sal a bőrömet is, meg is rebbenek tőle, akár a gyümölcsös levelei; néz
degélem a tájat, a dombokat, az erdő peremét, a virágokat, a. nyugodtan
szállongó port meg a nyugtalan röptű lepkéket, de mindenen túlnézek.
messziről hallom a hangokat, neszeket, még házigazdám kedveskedéseit
is, saját feleleteimet is, mintha közém és a valóság közé függöny eresz
kedett volna, és várok... várern a megváltó pillanatot, amely elkergeti
érzéketlenségemet és felold dermedtségemből... De hiába! ... Valami 
úgy lehet, eltört bennem. Vagy valami új élmény vár rám, ugrásra ké-
szen, orvul, hogy leteperjen, vagy felemeljen.

Mi lehet az ? - talalgatom.

Halál? - öt éve már, minden nap ajándék. Azóta barátkozom vele,
mégis szeretném, ha adna még kegyelmi időt; volna még mondanívalórn
a világ számára. Vagy csak kibúvót keresek? - Lehet ... Talán csak él
ni szeretnék. Igy szerényebben hangzik és emberibb e pár szó szívverése.

Betegség? - Ettől félek a legjobban. Lelkem fejet hajt előtte, kész
a beletörődésre, az elfogadásra; bár sokat gyötrődött tőle, közben megta
lálta a gyötrődés értelmét. Testem kimerült, örökké 'fájdalmakkal vívó
dik, már belefásult volna, ha ugyan érzéketlenné válhat valaha is fájda
lommal szemben az, ami él. Ha mégis betegség, majd viaskodik vele
minden erejével, amíg lesz ereje. Megteszi kötelességét, törvénye van rá:
az adottság és lehetőség törvénye. Ennél többet nem tehet. Szellemem
retteg és elutasítja, lázong ellene. Törvény, minden törvény: elnyomatás;
teljes vagy részleges. Mindig a szellem a lázadó, amióta a tudás fájáról
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gyümölcsöf szakított gőgösen. dölyfösen, öntelten, az első tiltó törvény
ellen. Szellemem rettegve lázong a betegség ellen, amely már majdnem
törvénye testemnek, lelkemnek.

Mi lappang hát körülöttem, titokban, alattomosan?

Szerelem? - Aligha, Ahhoz én már nagyon is töprengő és gyanakvó
vagyok, elutasító és már nem eléggé hiú. Az igazi szerelemhez alázat kell;
egyszeru, nemes, áhítatos, lábújjhegyen járó, térdeplő alázat. A férfiak
ezt nem tudják, a nők nem értékelik. Pedig a művészethez, a tudomány
hoz is alázat kell, ahhoz is, hogy, szentté legyen valaki, meg ahhoz is;
hogy a gyönyör - ez a ritka madár - ez a nagy ajándék - vissza-visz
sza-találjon. Az élet minden nagy értékéhez és élményéhez tártkarú alá
zat .kell, Talán kevesen tudják, s ezért van annyi keresgélő, habzsoló,
szegény, üreskezű, boldogtalan, megnemértett ember. Vágyaik vannak, s
amikor vágyuk beteljesedett, nem értik, hogy végzetesen boldogtalanok
lettek. Mi közöm ehhez! . " ts a szerelemhez? ... tn már túlzottan alá
zatos vagyok; megértéssel és gyengédséggel is beérern. Talán már egy kís.
gyengédségtől is megriadnék s elmenekülnék előle.

Megriadnék ? - Igen, hiszen elszoktam a gyengédségtől. de nem is'
szenvedhettem soha, soha! Honnét bukkant hát fel ez a szó? Ez lesel
kedett rám? Miért? - Mert édesanyámon kívül máshoz alig-alig voltam
gyengédtelen; csak vele, ő eltűrte és beérte azzal is, ha időnkint voltam
gyengéd hozzá. Talán ezért kerestem én is a keménységet, büntetni akar
tam magamat? - Meglehet. Az ember elfogult, nem ismerheti meg rej
tett önmagát. Ha nem így volna, más lenne egy-kettőreénünk kisugárzása;
más áramkörök között keríngőznék életünk is. Eddig elzárkóztam, vissza
húzódtam mindenféle gyengédség elől - ez valóság - és most? Most
is elutasítom. Úgy vijjog körülöttem, akár a vészmadár. El kell kerget
nem, mert értem a vijjogását. Tudom, hogy nincs gyengédség a világon;
ez csak egy szó, más érzést leplez, az érdeket, jobbik esetben a szánal
mat. Nem kell; ez sem kell!

Magamhoz sem akarok gyengéd lenni, meg sem szánom magamat.
Nyers leszek és őszinte most is, akárcsak a felismerés vakító víllámsugára,
amitől egyszeriben minden oly világos lett. Nem, mégis inkább tapinta
tosanderitem fel a titkot, az új élményt, amely le akar teperni, a fá
radtság titkát, az aggodalomét. a beteges gondolatokét. Egyszeru e titok
és derűs, természetes és megnyugtató; alázatosan kell fogadnom, mint a
szerelmet, hogy gyönyörűségemet leljem benne. Nem szabad kapálódz
nom ellene s nem szabad nevetségessé válnom a rugkapálódzással ; tennem
sem szabad ellene; köszöntenem kell kedvesen, mosolygósan, várakozás
tól telten, kívánesían, mint minden szent titkot, térdre borulva ...

üdvözlégy, Öregkor, te áldott küszöb, te megnyugtató, szemlélődő,

gyümölcsarató, megértő, új gyönyöröket rejtegető alkonyat!... Isten.
hozott!
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