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Oh ezek a kövek
O ezek 'az apró horzsolások

ez akaratlan akart félkézzel-dobások
e csenevész nyers féligzöld-halálok

nyakig kőben állok

igy raksz háló-homályba
kőből fonod fonod a sok szemet

mi sem élni' sem halni nem ereszt
nem lehet kitörnöm
kezed szűkíti egyre

ez a kő a börtön

csak zuhog haragvó jégverésed
hajló búzádon, mi odaát lesz ének

züllött csokor
mit száz, kéz fűz egybe
s nem öl meg egy se

egyetlent emelnél, dobnál Te
s tudnál vele holtra találni

GLORIA! MltGIS LATLAK
a nyitott egekben Is~en jobbján állni!
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A Tékozló Fiú hazatért
az öccse

halálig únta már az egyhangú unalmat
és most e

világraszóló lakodalmat

tett-vett lefojtva viszketett a lelke
bár az ünnep láza őt is belepte
ásítva nézte Apját és a tort
s lassan kisurrant a kertbe

az álmain túl csillogtak a hegyek

s szólt míg azok móhon itták a bort
"Ez a kapu testvér amin bejöttél

s ez melyen át én most elmegyek . . ."

A Nap még fönt volt
Népe még csatázott

Egy óríás sárga virág alatt
Mely másodszor virágzott

Az ég roppant bolt1ára tapasztva
S oly soká, mint a V én akarta
Ki látta Moséht s most Ot is

Ki tartotta a Napot
Látni akarta

De didergett. Fázott

A Jel még fönt volt
Egy trombita lángolt

S mire győztek, árny volt. V ére
Lassan megtelt sötéttel. Benne
Kezdődött el a naplemente ...



hatatlanul közölnünk kell a világgal. Csaknem istenkáromlás volna
azonban Isten kinyilatkoztatásának és akaratának kiadni olyasmit, ami
a valóságban - az isteni dolgokban is - gondolkozásunk korlátoltsá
gából származik ... Ha ugyanis Isten tekintélyével látjuk el azt" ami
csak a mi állandóan elégtelen gondolkodásunk, akkor igazságtalanságot
követünk el Istennel szemben és megakadályozzuk. hogy az ernberek a
dolgot a maga igazságában ismerjék meg." (Die Frucht des Konzils,
Diakonia, Heft. 1. 1968. 20. o.)

Sok szó esik napjainkban arról, hogy a "hagyományos" keresztény
ség korszaka lezárult. Az új helyzet azonban korántsem azt jelenti, hogy
a krisztusi tanúságtétel könnyebb, mint eddig volt. Ellenkezőleg. Az egy
ház fokozatosan csökkenti ugyan a konkrét erkölcsi utasításokat, mert
rájött arra, hogya "törvény-hüpertrófia" a keresztény életet éppen élet
szerűségétől foszthat ja meg: az egyéni kezdeményezéstől, az Isten sza
badságában való részesedéstől. Következménye azonban ennek, hogy er
kölcsi életalakításunkban a felelősség súlyosabb részét ezentúl magunk
nak kell vállalnunk. Nem áltathatjuk magunkat azzal, hogy eleget te
szünk keresztény élethivatásunknak, ha csupán az egyház kifejezett er
kölcsí parancsait teljesítjük. A hívő embernek mindennap - sőt naponta
többször is - föl kell tennie a kérdést: mit kíván tőlem Isten, hogyan
,jutok közelebb hozzá? A keresztény morál ugyanis az erkölcsi életet im
máron nem törvénygyűjteménynek,hanem dinamikus életrnozgásnak te
kinti Isten felé.

•
KERÉNYI GRÁCIA VERSEI

LENGYEL BETLEHEM

Ez az én jászlam.
Ez az én fababám.

Szamárfej ökörfej
okosan hajoljatok.
Elkél az oltalmatok
ma éjjel.

Tornyos kupolás
Betlehemben
Heródes király
hiába várjon.

Hiába várj.
A léggömböt nem veszem meg.
Inkább fenyőtüskét viselek gyötrelemnek.

Petárdák nélkül.
Hótakaróm sincs.
Ne hagyj el, álmom,
jóakaróm.
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