
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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Hátha megbarátkozom
hajszálerekre szerteágazó életemmel
szénaszagú csillag alatt.
Mig eljön seprűnyél-sudá1' halálom,
Testemért. Véremért.

Ez az én jászlam.
Ez az én fababám.

SZURETI LITANIA

Szőlőskertek kiráiyn6je
énekek éneke úrasszonyá
párás puha ég tőkék aranya
könyörögj érettünk

Valahol Jeruzsálem felett szökdelsz akár a gazella
de amikor ölelőn összesimulnak a fürtök
velem vagy szűzek: szűze

1'ebbenő őzike

fészekrakó gerlemadár

Két szárnyad a vállamra száll
mint pecsétgyűrűt karomra szivemre
ahol a szamár lépked meg a vemh'"

Hegyről hegyre mfnt a gazella
szőlőskertek szerelem hegyei
hajnali halmok holdfényes olajfák
ó szűzanyám

a depresszió véres veritékét
mohón beisszák a duzzadó tőkék

az Agykoponyák hegye az égre vonít
tanuljunk meg számolni háromig

Mária aranyház szőlőlugas

a rettegéstől te oltalmazz minket
királyasszony kertje elhervad reggelrtl
kopár fészkéhez odafagy a gerle

a pecsétgyűrű ugye megmarad
ég felett víz alatt
mikor a részeg őrök elalusznak
s az utolsó hajók is tovaúsznak

TOKELETLENSEG

Tökéletlenség kínjai között
rakom szavakból az épületet
legalább a májusfáig
de jó is lenne Istenem
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ne kúszáld l)uze ag'llam sejtjeit
szívbi~~entyűmön finoman játsszon az ujj&d
mivégre élek tán hogya pincémben
menyegzőt csapjanak az egerek

rakom szavakból cserepeit ajkam dédelgeti mindhiába
gyermekkori tópart nedves homokszaga szállodafolyosók

kockás dunnák szaga mindörökre

elmúlik amit keretbe foglal a perc drótok rácsok
békl'llók szalagok

boldog aki lefele hullhat összekötözve

szavakból rakom tökéletlenség
kinjai között a májusfáig
épületemet illataimat
egereimet Istenem áldd meg

Savanyúcukrot szopogassunk
abban a pillanatban.
Amikor jön az élmény amit
senki sem írhat meg hitelesen.

A technika vívmánya a kollektivizálás.
Lehet-e kollektívan születni szeretni nem, legföljebb
rádiót élvezni televíziót sebességet utazást.

Utazást. Mindenki egyénileg éli meg igen.
Szopogatja a maga savan'llúcukrát a saját in'llével
emlékeivel ábrándjaival de szeretlek
mintha a te karodba hullnék hátrahajolva az iilésen.

Felhők mélység magasság mind én élem meg
tökéletes a kd'zolgálás teljes a kiszolgáltatottság.

O századom mért éppen a halált
gépesitetted kol!ektivizáltad ilyen csodálatosan?

Repülök tehozzád.
RepüZök. Szeretlek.
Szerelmembe zárva motorberregésbe
savanyúcukorral az Isten elébe

Félek a t'Úztől csukott szemmel ugorjunk bátran.
Hisz nem vagyok egyedül

nem bomba nem ellenséges hatalom
gázkamra háboríí

vágyaim áldozataként
önként

savan'llúcukorral a számban.


