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Nem hittem volna, hogy ily sajátos pillanatban fogok élni.
Mikor a sziklás fennsíkok és mennydörgések Istene,
A Seregek Ura, Kyrios Sabaoth
Ogy alázza meg legfájóbban az embert,
Hogy engedi: cselekedjen tetszése szerint,
Rabizza a következtetést, s O Maga nem szól semmit.
E látvány nem hasonlított, bizony nem,
Az évszázadok óta ismétlődő királydrámákhoz.
A betonpilléren nyugvó utakból, üveg- és vasvárosokból,
A törzsi áJJamoknál tágasabb repülőterekből

Hirtelen kifogyott az alapelv, és széthuJJtak.
Nem álomban: hanem ébren, triert önmaguktól megfosztva
Csak olyként léteztek, mint aminek léte nem szúkséqszerű.

A fákból, a mezei kövekből, de még a citromból is az asztalon
Kiszökött az anyagiság és fantom juk
Drességnek bizonyult, füstnek aklisén.
A tárgyaktól kitagadottan nyüzsgött a tér.
Mindenütt sehol volt, és sehol mindenütt.
A könyvekben a betűk ezüstlöttek, imbolyogtak és elenyésztek.
A kéz nem tudtalerajzolni a pálma ielét, a folyó [elét, az ibisz jeIét sem.
Soknyelvű zsivaj hirdette meg a beszéd halandóságát.
Betiltották a panaszt, mert önnön magának panaszkodott.
Az emberek érthetetlen gyötrelmükben
Ledobálták ruháikat a tereken, hogy meztelenségük ítéletet hív jon ki.
De hasztalan sóvárog ták a rettegést, szánalmat, haragot.
Nem volt eléggé megalapozott
A munka és a pihenés
Az arc Q haj a csípők

Es biumtneműlétezés.
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Példázat

Továbbadom, amit Meader mesélt, erkölcsi tanulságul.
~osszantotta egy grizzly-medve, de olyan pimasz-gonoszul,
Hogy az ereszte felaggatott karibu-húst is elragadta.
És nemcsak az embert vette semmibe, a tűztől sem félt.
Egyik éjjel aztán döngetni kezdte az ajtót,
S mancsával betörte az ablakot, úgyhogy Meaderék
Puskával gubbasztva virrasztottak és várták a hajnalt.
Másnap estefelé jött vissza. Meader közelröl
Lött, a bal lapockája alá. Szökellés, futás,
De nem is futás: hurrikán, mert még a szfven talált
Grizzly is, ahogy Meader mondja, rohan, mig el nem dől.

A nyomokat követve' rátalált, és akkor éÍtette meg,
Mitöl viselkedett oly furcsán az állat:
Pofáját félig szétmar ta a tályog és a fogszú.
Fogfcíjás, hosszú évekig. A titokzatos gyötrelem,
Mely gyakran sarkall minket értelmetlen tettre,
S vak bátorságot önt belénk, mert már minden mindegy,
Mig kijövünk a rengetegből, s nem mindig azt remélve,
Hogy meggyógyít bennúnket egy égi fogorvos.

Bűvölő

Szép az emberi 'értelem, és legyőzhetetlen.

Sem rács, sem drót, sem könyvek bezúzása.
Seniezámúzo Ítélet nem tehet ellene semmit.
Altalános eszméket fogalmaz a nyelvben
És vezeti kezünk, ezért Írjuk nagybetűvel:

Igazság és Igazságosság, de Ricsivel, hogy hazugság, gyalázat.
Ellensége a csüggedésnek, a remény barát ja, . .
A "van" fölébe emeli a "kelf'" t.
Nem ismer Zsidót, sem Görögöt, sem rabszolgát, sem urat,
A világ közös gazdaságát igazgatásunkra bízva.
Elgyötört kifejezések mocskos zajából
Sziqoru, tiszta mondatokat ment ki.
Azt hajtogatja, hogy tolvton. minden új a nap alatt,
Kinyitja megalvadt tenyerét annak, a {lIi már volt.
Szép és igen fiatal a Filo-Sofia
És a Jó szolgálatában véle szövetséges költészet.
A természet alig tegnap ünnepelte szúletésiiket,
Az egyszarvú és a visszhang vitte meg a hírt a hegyeknek.
Barátságukdicső lesz, koruknak nincs határa.
Elleneikre biztos pusztulás vár.
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