
AZ EMBER. 

Az Úr trónjának zsámolyára szállá 
Egy if jú angyal, míg a társai 
Körülveszik mind, fényes körben állva, 
Hogy ajkiról mit fognak hallani ? 

, .Uram! mióta szent ajkad „legyen"-je 
Életre kelté a holt anyagot, 
Mióta az űr meg vagyon teremtve, 
Belé az egymást vonzó csillagok, 
Mióta a lét első lobbanása 
Sugárt lóvéit a megfagyott sötétbe, 
S az élet szíve első dobbanása 
A holt erekről a vér-zárt letépte : 
Azóta folyton nézem milliónyi 
Csillagaidnak forgó tömegét, 
Szemem azóta nem tud lecsukódni, 
Hisz művedet belátni nem elég 
Ily rövid idő, ilyen gyönge szem; 
Mindig tud újabb dolgot felfedezni, 
De az egészet látni képtelen, 
Ha volna bár tízszerte százezernyi! 

De óh, Uram, bocsáss meg, műveidnek 
Egyik csodáján hibára lelék; 
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A legnemesebb állatod, a kiknek 
Ember-név adni elrendelteték, 
Szétszórtan él a kihűlt csillagokban, 
Egymást csak sejti, de nem ismeri, 
Kutat ja ámbár törpe szeme, hol van ? 
De hisz' tudása csupán emberi! 
Tépd le szeműkről e vak hályogot, 
A sejtelemből legyen már elég. 
Alkoss egy új, hatalmas földgolyót, 
S éljen azon az ember-nemzedék. 

A csillagokat gyúrjad egg csomóba, 
Söpörd színére nemes állatod 
S ha mind egy földnek lesz ismert lakója: 
Boldogságunk tetőzve láthatod 1" 

Csengő szavára dörgő szózatával 
Felelt az Úr is. 

„Jól van. Úgy legyen !" 

A fényes angyal-sereg szerte szárnyal, 
Lesvén, mi lesz most? íme, hirtelen, 
Az ember-lakta csillagok tömegje 
Nagy roppanással, tűzzel olvad egybe. 

Új test kering már a végtelen űrben 
A régieknél mennyivel nagyobb ! 
Az angyal-sereg hálától hevűlten 
Fohászt rebeg. Az Úr csak hallgatott . . . 

Az embereknek annyi milliója 
Egy nagy csomóban élt, az új golyón 
De csak hamarost összekavarodva, 
Egymásra untak ott irtóztatón. 



43 Farkas Antal 

Sokféle fajzat, érthetlen beszéd, 
Más-más indulat, más szokás, erény. 
Hogy szintén már mind elveszté eszét 
És ölték egymás a nagy, új tekén. 

Az Úr haragja közibük csapott 
S milljóra osztá a nagy csillagot. 
És szerte szórta, hogy egymást se lássa 
Csupán csak néha pisla csillogása 
Sovárgja egymást . . . 

„Lásd — dörgött az 
Jobb volt a régi, mint ez a nagy új. 
Mentül több ember lakik egy csomóban 
A boldogsága annál kevesebb, 
Megoszlik annyi közt, vagy elrabolja, 
Ki arra nem is szerzett érdemet. 
Boldog az ember úgy lesz ezután, 
Hogy egy csillagon egy lakik csupán. 
Erdőbe bújva, bután, mint a vad 
És ez lesz akkor a legboldogabb !" 

Fényes szeméből szórva harmatot, 
Az ifjú angyal búsan hallgatott . . . 




