
jelentkeznek. Az igazakban a természet irányitása szerint működnek, megszer
zett, vagy Istentől beléjük öntött készségek révén tökéletesednek és a cél,
a boldogulás felé vezetnek. Ezért az örök törvény teljesen érvényesül ben
nük létük és dinamiájuk végső elvével való áldásthozó egyesülés formájá
ban. A gonoszokban ezzel szemben a természetnek Isten felé törtető hajlan
dósága elfajul, rossz szokásaik vagy Isten adományainak elvesztése révén ellen
kező irányt vesz. Innen a belső kínlódás, kifelé pedig az örök rendetlenség
és háborúság. A természet foszlányokban megmarad ugyan és ennyiben a
gonoszban ís érvényesül az örök törvény. De tökéletlenül, mivel nem az Isten,
hanem a démonizmus szolgáivá teszi őket. Az aposztáziába tévedt emberiség
lelkiségét és kínlódását alapelveiben alig lehet jobban megmagyarázni. Ettől

a szörnyü betegségtől csak akkor lehet megszabadulni, ha az ismeret és a benső

mozgató tényezőket egyaránt áthatja az örök törvény éltető ereje, ha nem a
démonizmus, hanem az Isten eszméje élteti az egyesek és közösségek lelki
ségét. Ezért kell úgy az egyénnek, mint a társadalomnak az örök törvényhez
simulnia. ennek fölemelő erejéből élnie. Ha ezt nélkülözik, beteljesedik a
Szeritirás szava: non est pax impiis, a gonoszokban és a gonoszok között nincs
békesség.

HUSZONÖT

Fordul az év fölöttem,
akár a nap -

a szemhatárra szökken,
fölível, szárnyrakap,

eléri delelőjét,

szikráz a remegő ég,
ó, zenitig szökő, kék,

egyetlen pillanat!

Tartsd karmodban, ne engedj:
lenn már minden sötét.

Az elhagyott hegyeknek
kék üstökét

a múlt felhőzi -.,elmúlásnyi bánat -,
de fönn, az ég tavának
fellegfodrában árad

s színére fordul mind a lenti kép.

Mert a való fonákja
csupán az éginek:

itt álomlombú fákra
hullnak a fényívek

veszendő harc, vasderekú dicsőség

fönn remegteti hősét:

a lángderűs ég
páncéItükrén múlt és jövő zizeg.

Zuhanj velem magasba!
A forró csillagok

pályáin sorsom-adta
törvényben olvasok:

nemcsak az Egyet tériti kimért
útja -- s a szálló nemcsak az útért
szökött az égre, de szelve a tért

többé lett, mint a sok!

Tovább! Az égi pályák,
a bolygók útjain:

sugárzásukba zárják
suhogó szárnyaim,

s vijjogva száll az űrben fönn a törvény:
sorsom nemcsak a csillagokra irt fény,

de merre szétragyog,
a csillag sorsa az Egy: én vagyok.

Vidor Miklós
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IDOVERS

1.

Kő hullott, elcsobbant a vizen 
de zuhanása hova lett?

Fönn madárszárny villan nierészen
mérd meg röpte ivét a fák között!

Magasba nézek, eltünődöm -
talán a fénytelen idő nyom,
az hajtja mélyre vállamat,

amig a végtelen
hullámai alatt

a kő csobbantát kémlelem,
s az utakat:

jeltelen pályák égi rendjét,
melyekből összeáll,

s hű végtelenné
sűrűsödik a táj,

ónszínű lomb s haragos rügy fölött ...

a száguldó század szél-ujjai
- kővé meredni? Rommá hullani?

formázzák arcomat..

EMBER NÉLKÜL

Egy-két név villan még, az arcok,
- de ember nélkűl. Nincs aki

hozzájuk tartoznék. A csöndet
nem tudják fölkiáltani.

Mert ez a csönd maradt belőlük:

egy agyrém, egy hang, mozdulat
foszlányából előbukó kép,

jel, mely semerre sem mutat.

És süllyedűnk, akár a roncsok:
lássan már vélük-egy leszek.

Az volt a sorsom - 's elkerülnöm,
kijátszanom úgysem lehet.

Rideggé váltam, mint a 'szíklék,
érzéketlenné, mint a rög;

csontjaimon lépdel, ki ott jár
elhagyott szorosunk fölött.
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2.

Igy képzelem:
köröttem a kimondatlan szavak

penészesen.
nyirkosan világitanak 

megannyi rothatag
foszforeszkáló rönk az alkonyi

ágak-hálózta tér
pókfonálszövetében.

Vértelen ujjaimhoz ér
egy szárnysuhintás.

Fönn fehéren
az Ismeretlen Égitest

zuhanva közelít
elérem.

Szemem az iszonyat lehúnyja 
már arcomba kavar szele

- és évezredek óta várok.

Vidor Miklós

Mert most már ők a hegy: Csahóczy,
Cseresnyés, Vattamány, s a sok,

kinek nevét is elfeledtem,
belőlük nőnek a csúcsok:

golyószakított tagjaikból,
halálfejűkből. .. s szállanak

álmaim légűrében egyre
a havasok ... s mind távolabb.

Érzern napzáporozta erdők

kék füst jén túl a Hargitát,
s túllépem magam _. más hűség köt,

a hegyeké, hol a világ

kristállyá tisztul és a bércek
komor magánya egy velem.

Ha élek még, helyettük élek
s emlékezem.

Vidor Miklós


