
sét, és ezen kívül még az is sikerül neki, hogy bizonyos negatív törekvé
seknek önmagukban pozitív értelmet adjon. Mondhatnók úgy is, hogy a
kiegyensúlyozott lét abban áll, hogy tudatában vagyunk tökéletlensége
inknek. Aki elmebeteg, az nincs tudatában betegségének. Ezért képtelen
összhangba hozni belső világát és .kűlső magatartását. Normálisnak lenni
azt jelenti, hogya többi felnőtt között felnőttként viseli magát az ember,
azaz tudatosan vállalja önmagát, önmaga kibontakozását" (M, Eck).

3. A befejezetlenség tudata. A beteges személyiség önelégültségével
szemben az egészséges személyiség mindig tudatában van önmaga töké
letlenségének, a kiteljesedés befejezetlenégének. Aki már nem akar újat
tanulni, aki már nem akar más lenni, lezárja és csak őrzi magát. De láttuk,
hogy ez a megőrzés csak a folytonos dinamizmusban, a folytonos alaku
lásban lehetséges. Aki ebben a folyamatban egy ponton megreked, ha
marosan elveszti önmagát. Bénult szellemmel már nem személyiség a
személy. De a személynek a lét teljessége felé táruló transzcendenciája
úgyis elkerülhetetlenül hozza magával, hogy sem az egyes személy, sem
a társadalom nem érezheti magát soha befejezettnek. Ám éppen a foly
tonos befejezetlenség érzése a leghatalmasabb lendítő erő is mindannyi
unk számára.

---_."".,..,..----

WEÖRES SÁNDOH VERSEI

HÉT VÁLTOZAT AZ ÉNEKEK ÉNEKÉRE

I.

ETdőn, folyóbem halászt:l1n,
mikoT eljőtt imádottam
éjben lopakadva hDz.?ám,
meg ne sejtse házanépe.

KéTt, hogy lombból vessek ágyat,
csi.llag-árnyi~(m elaludt,
mea se tddnthettem aTcát,
JecU.e l:a1'j'L (iS haja.

II.

Azóta gondollwdom,
mint kivánjam ne kutattii,
milyen imádottam urcu ?
nem ok nélkül re itezett el.

Talán az a kivánsága,
ne ismerjem, igy szeressem,
['.:;[rt surran: éjszaka
[etcete vadonba hozzám.

Ci te tarlea üvegablak
i.:i[ szerelern napsütés~

u;jas k5pad!úm vet!
I!ol a tisztesség, a törvény,
i:lely gátolná léptedet ?
Siuiár vegyül sárba, porba,
c: E;dcn búnétöl mentes,
n~indig eredendő tiszta!

III.

S::il~~lán zulu: tetf) pc/e(1.
l\Iilycn. rén(li:.: akLire!:,
és te 111il ven jia tal V'J{t.~ !

H« majd afJuasfyán les.:P/(
Tf1int a.: ATarú{ s.:Uclái,
akt.cr is eljiiss:-e hO.2c,im ?

Ak!;G)' kell kőböL!el mérnem,
h [.I;edő mérleqre vetnem:
vajon mennyire szeretlek.

Most, madáTért Tikoltozva,
nem érdem, dehogy dicsőség,

ciuan jó szeTetni téged!
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IV.

Jaj, bolond késlekedésem,
mikor óvatosslig néllciil
követelő heved árad!
Mintha te volnál a hős és

én ejteném fehér kézzel
erkélyről a rozsasrtüut.

V.

Hetnett haramiának
erdőben húst sütöttem,
mikor üzent az úrnő:

"Három csengős szekérrel,
négy kisérő vitézzel
még ma meglátogc.tlak,
vigyázz, illőn fogadhass."
Aztán megjött az úl'nő

három csengős szeké1"1"el,
négy kisérő vitézzel;
én a hammiáknak

VI.

még nlÍndig húst sütöttem,
a nyársat le se tettem.

Kérdé: "Mi dolgod itt, mondd?
ma néked én üzentem."
"Ha csillagok lehnllnak,
ha világok szakadnak,
ha imádottam jő is
hozzám csengő;; s,zekél'en:
a haramia-csürhe
mégse maradjon éhen."

Mikor megjött kedvesem,
kavicsot hozott nekem,
tündökölt a tenyerében
titiul ez és ettül az.

'Elment, magamra hagyott,
akavicsot nézeqettem :
hátha rubin? hátha gyémánt?
Hiitt játék, fakó, sötét.

Mit jelent az ajándéka?
szégyellem megfejteni,
hogy az Egy, a Ketlő nélkül,
még az égen is sötét.

VII.
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Imádottamban alszom,
magzata és halottja.

Hozzá esdek hajómon
Si7'Ó fuvolaszóval
a teljes éjszakán át,
ő parton hallgat engem.

Sípon kerek nyílások
cirpelnek sáska-lábként
s borzongnak mint a tenger.

JEjben barlang-szememben
némán ül imádottam
az ablakkal szemben
hol a dallam kiárad.

IAmpám hogy ő figyel rám,
látom szép kerek arcát,
keresztüllátok arcán,
se árnya se homálya.

Temetve mosolyába,
<1ézem, és pár helyettem.


