
A szellemi értékeknek is válságát éljük. A türelmes papír ma
sokszor dugáruvá vált, és a nyomtatott betűk dömpingje már-már
megutáltatja még az igazi szellem termékeit is a tájékozódni nehezen
tudó olvasókkal. Sem lapunk, sem a Vigilia mellé most szervezett
kiadóvállalat nem adhat helyet a szellemi élet mindent lejárató zsib
vásári stílusának. Minket tizedik esztendeje lerögzített céljaink köte
leznek; ez a tíz esztendő mindenki előtt lernérhető.

Köszöntjük olvasóinkat az új év kűszöbén és reméljük, hogy az
eredményes munkában új évtizedekre forrhatunk össze olvasógár-,
dánkkal lelki és szellemi céljaink megvalósítására.
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VI.

Hogy zengjek, szól lelkem: s hogy a:bbahagyjam
Kiált bennem a józan értelem.

Hogy szóljak - mondja - nincs értelem abban,
Ha hallgatok, üres az életem.

De elnémulok. Mert: vagy mételyes csöpp
Tanom: II már erre lelkem nem vihet!

Vagy fintorg rajta s, elfordul a legtöbb,
S unszolni: addig gőgöm nem mehet.

Ne menjen! Ha lehulltam is az éjbe
S lettem akár eb, akit rúghatok, -

De kell egy hely még, elhúzódni, mélybe,
önáltatásnak, hogy ember vagyok.

Kell még szemérme kis önbecsülésnek,
Utolsó kincs, ha minden odavan,

Ennen tüzébe bezárkózó mély seb:
Tudni, hogy bár hulltam, tartom magam.

S nem kell kárpótlás, ha kevés akim van 
Bár rájöttem, hogy mit mondtam, hamis,

S becsületem szólna, hogy abbahagyjam,
Bátran megvalIva, hogy tanultam is.

Ami'; akartam, teljesen akartam,
Megtérést, új utat és változást,

Ne legyen egy kis részlet a jutalmam,
Nem kell: mint hogy nem kérném már a mást!

Egész világ ha indulna utánam,
Igéimre mit mondtam az imént:

Ellene szólnék, hitük feddve vádam,
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Mondván: néz-zenek, mint őrült szegényt.
Kevés nem kell, mert nem kell az egész már,

Mert tört lelkemben megcsuklott a hit;
S ha még szemern tán valamerre néz már:

Csak mert kér még, mi fogná, valamit.
Mert kiben ily erő volt, bukni nem tud,

Hogy: hullt - és vége. Hullt: és itt marad!
Ha villám éri, lobog, ámde nem fut,

Táplálja, lenni, bősz dac, indulat.
Tudása, hogy mi lenne még, ha vágyna,

S kívánna lenni még, mint annyi más 
S még függik körül vont szemek, imádva,

Ám hangja nem alamizsnaadás.
Ki nem lehet már világ hangja, sorsa,

És nem akarna - nemcsak nem lehet 
Ne legyen pár szép éhre kurta morzsa,

Balzsam, kenni pár furcsa beteget.
Kóros, síró, belső ölelkezésben

Ne leljen bennern társat és papot,
Ki szép kínban fűl, mintha főne mézben 

Csak én hagytam -c- nem vagyok elhagyott!
Nekem a szó nem könyvek könnyü lapja,

Hol élvet lel, ki másként sose lel:
De rettentő törvény, nagy tettek apja, 

Ha volna még: de már nem érdekel.
Nem jöttem, hogy, ki korcs, megállna tőlem,

Mennydörgésnek, villámnak jött szavam!
Hareoltam, dúltam száz ellen, erőben,

Csak az vonzott, ami határtalan.
Élősdi torz ne üljön ágaimra,

Magam tápul bolondnak nem adom,
S mint únt szépelgő csüggjön szavaimra,

Inkább, lelkemmel is, kissaggatom !
Üvöltő szirten örvényző torokba

Legyen testemmel egyben taszított:
Mintsem elemző, vak vakond makozja,

Mit vérző lelkem hitt, szólt, tanított!
Fodor József


