
N éha lélegzet-visszafojtva
lépkedek a földön:
nem sár és fény habarcsa-e?
Mi az, hogy vas?
Nemrégen még folyott.
Mi az, hogy föld?
Nemrégen még csak ég V9lt,
tehát képlékeny űr.

ViTágaim is föntriíl
lefelé növekszenék
s hOld-arcomon kigyúl
két szemparázs.
Az űrön át megérkezik
tekintetem: !

két fény-nyil tűzbe áll.
Estefelé arcom tengerszfne
remeg. Szemem éjente
nyit1Ja van. Sugarában
végső határokig kitágul'
minden, ami körülölel:

MiJéleare

elemzi bennem Tostjait
a lét. Miféle arc ez,
amely napnyugtakor behorpad,
csápként figyelmét. szétlengeti,
hegyomladékai között rejtett
sötétek nyílnak, ajtóval és
ajtótlanul, meg apró ablakok?
Vannak akik - nem tűrve némaságát
létrát támasztanak göröngyös
homloká1tt>z.
Roppan a létra s mint
víztükörbe szúró fénysugár,
törik. S mivel vágyom
a zöldben tévelyegni,
átfordulok csillag-csuklóimon
magamból önmagammá,
s kitárva két karom,
fehér kezekkel hódolok
Hódoltatómnak.

Asóésasúj

Ö a homály.
Az új kiszikrázik belőle.

D a szó, de új a szelleme.
D a törvény.
Új a szabadság a törvények
nyomán, és túlömöl
törv~ny-cölöp soron,
de áramlását cölöp szabja meg.
Az ó számftgat, az új önmag/i.
Az 6 bűneit magyarázza,

NÉPEK MESÉ/BŐL

az új pőrére vetkezik.
Az 6 bimbók új-ban virágzanak.
Az 6 kételkedik.
Az új örül, mert végtelen.
Vres tömlő az 6.
Az új egyszerre készíti
tömlőjét és borát
Az ó elhomályosodik.
TJj magzatának ősi arca van.

AZ öRöK IFJŰSAG VIZE
Koreai mese

Élt valaha régen a Gyémánthegységben egy öregapó meg egy öreganyó. Meg
éltek együtt már vagy száz esztendőt, de lehet, hogy még annál is többet. Világ
életükben soha nem tettek rosszat senkinek és segítettek, akin csak tudtak. Ha
vándor kopogtatott be hozzájuk, náluk míndíg otthonra talált. Ha szegényember
állt meg a kis házuk küszöbén, 'behívták, asztalukhoz ültették. Gyógyították a
beteg erdei állatokat és még egy parányi kis bogarat sem tapostak volna el. '

Egyik napon az öregapó elment 'rőzsét szedni. Közben nagyon megszomjazott,
Keresett hát egy forrást, ivott a vizéből és hirtelen megtíatalodott, Hajlott dereka
kiegyenesedett, ősz hajából eltúnt minden fehérség és fürt jei feketék lettek, mínt
a legfeketébb éjfél. De még a mozdulatai is fürgévé váltak, a léptei meg köny
nyűvé, rúganyossá.
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Nagy örömmel sietett haza a megífjúlt öregapó a feleségéhez, hadd lássa az
is mielőbb, mekkora csoda történt vele. Hanem az asszony - aki nem ivott a
forrás vizéből és így éppolyan öreg maradt, mint annakelőtte volt - nem is
mert rá a férjére és nem is akarta beengedni. a házba. De az addig erősködött,

addig rimánkodott, hogy így meg úgy, ne engedje be, ha nem -akarja, sőt inkább
jöjjön ki vele a forráshoz és győződjék meg ő maga az igazságról, hogy végül is
az öreganyó hajlott a szóra: elment a férjével az. erdőbe, Ivott a forrás vizéből 
és egyszeriben szépségesen szép leánnyá változott. Még százszorta r-szebbé, mínt
valaha volt. Bezzeg most már hitt a férjének! Hazamentek és boldogan éltek.

Sőt: a nép azt beszéli, 'hogy még ma is ott élnek elrejtőzve valahol. az erdő
mélyén és soha nem öregszenek meg. Mert a forrás vize örök -ifjúsággal aján
dékozta meg őket.

AZ APROKA LE;Gf:NY TÖRTf:NETE
Vietnami mese

Élt valaha régen a Vörös Folyó partján egy házaspár. A férfi halász volt.
Naphosszat csónakázott a folyón, kis csónakja, mint valami színes szárnyú pillan
gó, kibontott vitorlával suhant a hullámokon. Olykor megállt, s a halász mélyre
merítette hálóját a Vörös Folyó vizében. Gyakran meglátogatta a szerencse és
esténként bőséges fogással tért haza, bambusz-tetős kunyhójába, a feleségéhez.

Egy napon nagy öröm érte a házaspárt: gyermekük született. Kisfiú volt a
gyermek, de nagyon-nagyon kicsike, alig egy arasznyi. El is nevezték apróka
legénynek.

Teltek-múltak az esztendők, de bizony a legény csak olyan kicsi maradt, mínt
amikor megszületett, Enni meg semmit sem akart. Az ég egy világon semmi
baja nem volt, csak éppen nem evett és egy hüvelyknyit sem nőtt. Már ötesz
teridős is elmúlt, amikor veszedelmes ellenség támadt a vietnamiak országára.
Mindenki, akinek csak egy kis ereje is volt, öreg és fiatal, férfi, nő és gyermek,
bambuszdárdát. kardot fogott a kezébe és szembeszállt az ellenséggel. De az ellen
ség nagyon erős volt, s mind közelebb és közelebb nyomult az ország fővárosához,

Hanoihoz.
- Vezér kellene nekünk, erős és bátor vezér, aki nem ijed meg a maga ár

nyékától, sem az ellenség erejétől - mondták az .emberek.
A hír eljutott a halász kunyhójához is.
És akkor különös dolog történt! Megszélalt az. apróka legény, aki addig se

nem evett, se nem ivott és nem növekedett egy iarasznyínál nagyobbra. Igy szólt
az édesapjához : .~

- Megéheztem, édesapám! Hozz nekem öt csésze rizst, meg halat a Vörös
. Folyó vizéből!

A halász meg a felesége nagyon megörült, amikor a kisfiú szavát meghallotta.
Hát még, hogy enni kért! Siettek is és teljesítették a kívánságát. Hoztak öt csé
sze rizst, hoztak öt tál halat a Vörös Folyó vizéből. A kisfiú pedig egy szemvil
lanás alatt mindent, de míndent jó étvággyal elfogyasztott. Amikor már jóllakott,
fölkiáltott: -

Adjatok nekem kardot, hadd álljak a nép élére, hogy kikergessem az ellen
séget!

No, erre aztán alaposan megijedt a halász meg. a felesége, nem tudták mire
vélni a dolgot: még hogy egy ilyen arasznyi kisfiú akar szembeszállni azzal a ret
tenetes nagy ellenséggel?! Meg aztán: mít szólnak hozzá az emberek? Nekik
erős és bátor vezér kell, nem pedig egy apróka legény! Megpróbálták hát csi
títani a gyermeket, de az bizony csak tovább kiabált:

- Ha nem adtok kardot, akkor is elmegyek! A puszta kezemmel legyőzöm

az ellenséget!
Addig-addig erősködött, míg végül a halász faragott neki egy bambuszkardot.

Az apróka legény meg elbúcsúzott q szüleitől, aztán elindult. Anyja-apja, mi ta
gadás, keservesen megsiratta, mert nem hitték, hogy valaha is viszontlátják.

Amikor az apróka legény Hanoiba ért, látja ám, hogy mindenfelől özönlik
a fővárosba az ellenség, a vietnamiak. pedig - bármilyen hősiesen küzdenek is

nem bírnak vele, mért nincsen vezérük. Odaállt hát a nép élére és így szólt:
- Itt vagyok én, vezetlek benneteket!
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