
A babonának minden formája adémonizmus megnyilvánulása, idegen
istenek tisztelete, Sátán szemfényvesztése. Mindezzel sokat árt Isten ügyének.
Ha egyes lelkekben sikerül is az igazi világnézetet alapjaiban megdönteni,
a valóságban szilárdan áll ennek temploma. Ezért legalább is sekrestyét épít
melléje vagy közelébe babona formájában, Felvilágosodás formájában tárj a
ezeket a hiszékeny emberek szeme elé. De nem az igazi, tiszta szellemi világ
gal köt össze, hanem az alvilág gonosz, Istentől elszakadt démonaival.

Rónay György

BlJDAI RAJZOI(

FAHKASHÉT
Illyés Gyulának

Farkasrét: békés lejtő; farkasok
s más fenevadak rég nem laknak ott;
villamos jár és már csak éjszaka
nyüszít olykor a halál farkasa.

S az ordas ember, nyájas lett az is,
álmában árad csontja közt a víz,
s szíve szennyesét lenn a föld alatt
kimossa egy-egy bujdosó patak.

Ha éne sétálsz ősszel: mintha dér
lepne, a hegy derékig .olv fehér;
s míg be nem födi fejéig a hó,
rásimul ez a virágtakaró.

Máskor meg, este mozgó csillagok
lobbannak rajta s annyi fény ragyog,
rá libbenő láng annyi települ,
hogyegybefolynak, égő tengerül.

Partjára állsz és nézed e halott
város fölött a tűzáradatot,

s túl, a völgyben a másik,' igazibb,
az élő város villany-csikjait:

Ha egyszer ott is így kigyúlana
a sziveken rágódó éjszaka,
indulna minden kis láng egyfelé
és lenne árjuk mínt a tengeré,

millió hullám, egymást ölelő,

nern-hamvadó tűz, hömpölygő erő,

holtában is haláltalan : szünetlen
föltámadás a boldog szeretetben!
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GlJGGEHHEGY

Ezek a fák itt -még a régiek
s a lomb is úgy susog, mint hajdanában.
Eltelt azóta másfél évtized,
s kis telep nőtt az erdő vadonéban.

A kilátóhoz dús' bozóton át
szűk ösvény, mint egy csipkerózsa-várba:
most országút visz s autós vándorát
fatányérossal várja fönn a csárda.

A lejtőn kertek és piros tetők,

köröttük birsek, körte és barackfák.
Vert sancaikat a szétszórt fenyők

még védik, aztán lassankint föladják.

Az őszi napfény nyájasan ragyo~,

a csipkebokrok buggyant vére lángol,
s a tisztásen jókedvében nagyot
sikongat egy parányi kecskepásztor.

Ó, ifjúságom! ... Sárga lomb szitál
s az emlék ezüst szála tovalebben.
A cserfa még a régi, de a táj
megváltozott, s magam is férfi lettem.

Egy udvaron csecsemő gőgicsél.

Épits csak, ember! Süss fölötte, kék ég;
hadd nőjjön szebbéannál, aki él:
úgy melengesd a jövő nemzedékét!

TÖHÖKVJ~SZ

A boldog nyan délelőtt egében árván
úsznak a bárányfellegek. '

Bennük az ifjan sirbadőltek lelke száll tán
tünődve fönn a hegy felett.

Én láttam őket itt, amint a hóba hulltak
s fölsírtak, mint a gyermekek.

Akkor kezdték csak szánni mind a dőre multat,
mikor már végkép elveszett.

S most itt alusznak: egy-egy néma sír a völgyben,
és lassan porló hant jain

sírkő helyett pár ablakdeszka összetörten,
s kakukfű, mályva, kankalin.

Egy lányka jön, megáll, letép egy szál virágot,
mellére tűzi, megy tovább.

Ha álmodtok, álmodjátok lenn ezt az álmot,
tizenhétéves katonák.
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