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Az ostor

Egy szikra játszott kezünkre, amikor a vak
sötét fészerből kivonszoltuk gyerekkorunk öreg,
kimustrált hintaját.

Hanem a bakra az éj, az éj ült maga. Jobb
keze a teliholdon, ezen az újonnan feltalált s
még tisztázatlan rendeltetésű kormánykeréken,
baljában a szikrát vető ostor, melyet - noha
csak jelképesen - meg is suhintott boldogság
tól csapzott sörényünk felett.

Ó, az az első nekirugaszkodás! A megújrá
zott játék, a visszatapsolt vágta!

Száguldottunk. S száguldanánk tán még ma is.
De szikránkat kioltotta egy újabb suhintás: talán
ugyanaz. mely a Napot égre küldte.

Rés alombon

Örvényként kapott el egy ütemnyi szünet.
Mikor merültem el, egy órája-e vagy tizenkettő?

A lomh lejárt, s forgott visszafelé. Feltűnt egy va
lahonnan ismerős dallam. mely ahelyett, hogy felröp
pent volna, aláereszkedett. Trillák hervadtak s hull
tak el a szemem előtt. Testem körvonalaihól pedig las
san kitetszett a csőrök csipkézte torony, melyre más
más levélcsoport árnya vetült: sziv alakúak és karé
josak , tojásdadok és szárnyasan hasogatottak.

Árny-e, eső-e? - permetez azóta is. Már nincs ma
radásom. Távozni akarok. De amint felbukkanok, elme
rülök újra.

Már-már harangozni kezdek.
Végül egy rést találok, mit egy madár esőre ütött.



Jöttem ahogy jöttem

- Te magasságos! - szolitottam meg -, mondd,
mit terelgetsz? Égnek neveztem, mintha ő novesz
tené-lankasztaná a záporokat is. Sőt felhővé vál
va, egyenesen kabátja hajtokájára roppentem, akár
egy túlnyílott szegfű.

- No lám! Csak tudnám, miféle szelet fogtál a
vitorládba - dünnyögte, s oly mozdulatot tett. mint
ha csak fontolgatná, elhessentsen-e, vagy csupán ott
létem felől szerezzen bizonyságot,

- Jöttem, ahogy jöttem. S jönnek itt még mások
is! A kéményre mutattam, mely előbb még fiistté vál
tan hajlongott, mintha vezényszára, majd - gondolva
egy merészct - kígyózó mozdulatokkal úszni kezdett.

Megharagithattam. mert hal tenyerére vett, s
jobbjának most már félreérthetetlen mozdulataival
igyekezett elhárítani. A füstkígyó egy fark csapása
vagy egy álmomba becsapádá villám fogta le végül is
mind a két kezét.

NAPLÓ
Zolii professzor életútja
Egy egyszerű galíciai zsidó család gyermekeként 1887. szeptember 17-én született Brodyban.
Szüleitől és tanáraitól vallásos nevelést kapott. Szorgalmára és kitartó tanulni vágyására élénk
hatást gyakoroltak barátai és szűkebb környezete. Vele született szivós természete végigkísérte
életútján, segítségére volt a megismerés és a tanultak elraktározása terén is. Fiatalkori csalódá
sai, a mostoha kőrülrnények, az I. világháború előszele, majd a zsidóüldözések és a későbbi buj
kálások egész életére megedzik a kiváló rabbinövendéket.

Vallásirodalmi munkái közül a még rabbisága idején irt 1/ Nazareno és a megkeresztelése után,
római professzor korában megjelent 1/ Cristo a legjelentősebbek. Az 1/ Nazareno-oun a héber
nyelvek tudósa magyarázatokat fűz az evangéliumok egyes kifejezéseihez. neveihez. Az 1/ Cristo
ban ugyanezt a könyvet adja ki, de már új szemlélettel: Zolli professzor felismerte, hogya Názá
reti nem más. mint az Ószövetségben megjövendölt Messiás, az lsten Fia. Amikor nyomdába ad
ta könyvét, büszkén jegyezte meg: "Semmit sem kellett változtatnom. csak valamit hozzáad
nom". Zolli mindkét munkája arról az Emherről szól, akinek földi megjelenése nyomán oly sok
fel tevés és vita keletkezett.

A közelmúltban ezekről a .Jcltevésckről" írt könyvet Vittorio Messori torinói újságíró az Ipo
testi su Gesú című munkájában. Az előszó szerzője Lucio Lomburda Radlee. az Olasz Kommu
nista Párt Központi Bizottságának tagja. Ő a kérdést így teszi fel : "Nem furcsa-e, hogya szerző-
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