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az egzakt tudományokban kell keresnünk. A párbeszédet megelőzően

azonban falakon belül kell felvetni azt a kérdést, hogy a katolikus hívö1t,
filozófusok és teológusok magukévá tették-e már az egzakt tudományok
legfontosa'bb idevágó eredményeit és alapvető tudományos követelmé
nyeit, vagy pedig jobbára megoldatlanul él egymás mellett hi.t és tudo
mány a katolikus tudatban. Tanulmányunk erre a iJrerdésre keresett meg
oldást.
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.AZ "IZZO REJTVÉNYEK".BÖL

KIZSIGERELVE AZ IDő

Kizsigerelve az idő

ábrázatodnak borostyánkövén
Az éjszakai vihar lángolva közelit
de a szivárvány
színeit már befogja
a lappangó vigaszcsikokba -

A TÚLÉLÖK AZ IDOT MEGRAGADTAK

A túlélők az időt megragadták
míg aranypor nem maradt a kezükben
Azt éneklik a Nap - a Nap -
Éjfél a fekete szem
halotti lepellel betakarva -

NEVED ELVESZETT

Neved elveszett
de hozzád siet a világ
és szép választékot kínál neked
Fejedet csóválod
de szeretőd

egyszer megtalálta tűdet a szénakazalban
Hallod: már hív is téged -

HA MAJD A SZOBAT

Ha majd a szobát a betegség oltalmában
elhagyom - szabadon életre - halálra 
a levegő áthatva boldogítón
üdvözlő csókjával az ikerajkon
igazán nem tudom
hogy láthatatlan részem akkor
mihez tud velem kezdeni -

BETEGEK 'IPARKODNAK

Betegek iparkodnak a vérükből
kitört vadat megint lefogni
Szemükkel vadászaton hatolnak
oda hol a nappal
halálTiadt színben hever

s .a hold mélysége
tágranyílt téli álmukba behatol
keményen magasba rántva őket

míg a föld fonala elszakad
és a Malmán függenek
vergődő tagokkal -
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BOesAssATOK MEG NŰWREIM

Bocsássatok meg n6véreim
haZlgatásotokat a szívembe fogadtam
Ott lakik és szenvedésetek gyöngyeit szenvedi
szívfájdalmat kopog
oly hangosan oly szaggatóan élesen
Nőstényoroszlán nyargal az óceán hullámain
a fájdalmak nőstényoroszlánja

Ki könnyeit már régen a tengernek adta -

A HALALT A SZEM ELOL GYORSAN ELTűNTETIK

A halált a szem elől gyorsan eltüntetik
Az elemek fellázadnak
de a bimbózó szférák
már behatolnak a feltámadással
es a szótlanság meggyógyítja a megbetegedett csillagot-

SZERELMEM A VÉRTANÚSAGODBA ARAnT

Szerelmem a vértanúságodba áradt
áttörte a halált
A feltámadásban éWnk -

TI BESZÉLTEK VELEM AZ ÉJSZAKABAN

Ti beszéltek velem az éjszakában
de leküzdöttétek mint valamennyi
halott az utolsó betűt

és a torkok zenéjét
hátrahagytátok a földnek
s az minden skálán búcsút énekel
De a futóhomokba vegyülve
újat hallok a kegyelemben '-

SZERETETT HALOTTAIM

Szeretett halottaim
egy hajszálnak a sötétségből

már távolság a neve
halkan nő a nyitott időn keresztül
Titkos mértéket betöltve halok
a pillanatba
mely bimbázva nyújtózík
de orvul a föld
lángnyelveit kitúzték -
IIenyige melll borát a lángnak adta át
hátrahanyatlom -

MIKÖZBEN ITT VARAKOZOM

Miközben itt vá'Takozom
vágyakozik az idő kint a tengeren
de kék hajába mindig vÍ8szahúzzák
az ŐTöklétet el nem éri -
Még nincs szerelem a planéták között
de a titkos megegyezés remeg már -

Vas István fordítás.


