
Jlyelva gnosztikus irat görög címe. Egyike azoknak a gnosztikus iratoknak, amelyekböl
Jung szívesen merített. - 5 A komplexek Jung lélektanában gyermekkori vagy későbbi

személyes konfliktusok következményei, a személyes tudattalanba kerülő, értelmi szí
nezetl1 csomópontok a tudatról levált személyíségrészecskék, amelyek beleszorulnak,
elfojtódnak az ember személyes tudattalan világába és onnan bizonyos alkalmakkor,
különböző lelki zavarok formájában adnak hírt magukról. A komplex lelki hatalom, vele
szemben a tudatos szándék, az én szabadsága időlegesen megszűnrk, de ennek ellenére
se jelent minden esetben csökkentértéküséget, sőt amint azt már Freud is megállapította,
bizonyos esetekben éppen a komplexek segítik tevékenységre a lelket. - 6 Orientierung.
1964. 28. évf. 21. sz. - 7 Peter üotstauer : Psychologie. Fischer Lexikon 264. l. 8. Raymond
Hostie: C. G. Jung und die Religion, Freiburg, 1957.-
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MAURICE CAREME VERSEI

Egyik legnépszerűbb belga költő. 1899-ben született.
Egyszerű, meleg báj és tündéri varázs árad versei
ből, amelyek olyanok, mint a napsugárban lángoló
gyümölcsök. A jóságról, a szeretetről és a kegyelem
órájáról zengi elbűvölő, tíszta-muzsíkájú verseit.

NEM TÖRTE FEL

Nem törte fel soha kapanyél kezemet
s azt a kenyeret ettem, amit más vetett,
de ha a jóságnak is aratása van,

én azt elvetettem, Uram.

Nem építettem sem kunyhó t, sem palotát
s nem fújtam üveget, melyen fény dalol át,
de ha a szeretetnek: erős vára van,

én azt építettem, Uram.

Nem szőttem soha selymet, vásznat s kis patak
hajlongósásából sem fontam kosarat,
de ha a tisztaságnak hűs brokátja van,

én azt szőttem mindíg, Uram.

Nem zengett kezemben pg,raszt harmonika
s olyan gyarlón száll szívemből fel az ima,
de ha a hűségnek s hálának dala van,

én azt énekeltem, Uram.

'Eletemet, me ly olyan, mint egy gyermeké,
életemet letettem l'ábaid elé
s őszinte gyermeki szívemet boldogan

felajánlom Neked, Uram.
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LÉPJ B~

Lépj be apám, a hajlékomba, tépj bé,
hintsed itt szét derűs jóságodat,
kitárul eléd lelkem forró fénye,
apám, gyermeki hálámat fogadd.
Emlékszel, ott, a kicsiny faluban,
ha jött az arany nyár, vagy szállt a tél,
a nyárfák közt mindig dalolt a szél.

Lépj be apám, a hajlékomba, lépj be,
tiéd e szép piros tető a napban,
tiéd e ház, benne csillog a béke,
ó a te házad is enyém volt hajdan.
Tiéd e kert is, érted ástam azt fel
s mert az almát, apám, úgy szereted,
számodra almafákat ültetek.

Lépj be apám, a hajlékomba, lépj b~;
mily eggyé-forrottak vagyunk mi ketten.
Nézz kÖ1'ül s ragyogjon öröm szívedben.
Tiéd e ház minden szerény szépsége,
nézd az erős fenyő-bútorokat,

amelyeken könnyű fény lengedez,
szeresd őket, mind-mind a tied ez.

Azért építettem e kicsi házat,
hogy öregséged boldog legyen itt,
ne érje drága szíved soha bánat.
Most az emlékek láza áthevít:
mily boldog voltam veled én házadban,
erős karodban hintáztattál engem
s szemed ott lángolt forrón a szememben.

ESO

A lágy eső pereg, pereg
sa folyó habjain
kopognak az esőszemek

pattogva, mint a rím.

Esik és a víz hömpölyög,
a tajték úgy rohan.
sír a zápor a kő között
búsan, panaszosan.

Úgy beszél, mint az emberek,
mint' az idő, suhog.
A.kár a könny, csorog, pereg
s zeng a parti homok.

Hallgatom, mint lágy éneket,
ó hallom ömleni,
ahogy zuhognak réveteg
az idő vizei.

Ölbey Irén f01d1tásai
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