
dik eléggé János ..vonalához", határozottan leszögezi, hogy nem foltozni
ak ar. és az li új borát nem lehet régi tömlőkbe tölteni (L 6, 36-39).

De mindezt János még nyiltabban hirdette, alázatosan megvallva elő

készítő jelleget, és minden dicsőséget Jézusrf-t hárítva.
Ennek ellenére (azokon kívül, akiknek se János, se Jézus nem tetszett,

L 7, 33-34), sokan még ezután is makacsul ragaszkodtak Jánoshoz, és ide
genkedve néztek Jézusra. aki a pusztai szent aszketikus életéhez viszonyítva
nagyon .,világias". nagyon emberi és nagyon "hétköznapi" volt: nem böj
tölt állandóan, nem járt aszkétaruhában, nem élt testi-lelki magányosságban.

Ráadásul hamarosan kiderült, hogy Jézus mozgalma nemcsak Jánosétól
tavolodik el, hanem alapjaiban rázza meg az egész ószövetségi rendet ...

KOCSIS L/isZLÖ VERSEI

TVNDÉRT VISZNEK TEMETŐBE

Nia temettem Fonainét,
Siratja a fonói rét,
NIeg ura, a bús málhá:ó
Avasútnál,
Ki úgy sírt mínt a dudaszó.

Szegény, szegény Fonainém,
Hát elmentél, el se hinném
Hogyha nem én kísérlek ki,
Siratódat
Nem a ha11gom énekeli.

Fónainé, Balogh Anna
CsodáZnám, ha nem zokoana.
FonótóZ a rét idáig
S minden virág
Avasuti bakierluiziq.

NIinek jöttél ki Fonóból
Mint a hattyú tündér tóból?
Balogh Anna tündér maradsz.
Ha méghalsz is
A fonói akác alatt.

Kikisért itt négy málházó
Becsületből, vitt két g,Jász:16
Bóbitásan, feketében.
Dehogy tudták:
Tündért vísznek temetőbe.

TAKARODL4S UTÁN

Mind eltűn'tek. én itt maradtam.
Ami volt, emlel<, tavalyi.
Szerte az óév fátyola leng,
Az ég is függöny takarni.
Szép, amíg tart a takarodás.
Ahogy köszön, ki halni kész,
Szép, ha költözik őszi könnyel
Szemén s mégegyszer visszanéz.

o nyárutó, színes őszelő,

Gyümölcsök gyozo serege,
Ily győzelmi éneket &enki,
Ember síncs, aki zengene,
Csak ti tudtok, ti énekelni,
Mikor búcsúztok. nem a gyász
Hangjai ezek, valósággal
Diadalmi föltámadás.

NIár messze zengtek, hűs pusztaság
Ez a kert, emlék, tavályi.
Roskadtan, bénán állok benne.
Mit várok? Immár ballagni
Int a tél s a barna lombak is
A. takarodás jelei.
Az új tavaszig nem volna jobb
Lelked alájuk rejteni?
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