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VÁRROM ARC MEGBÉKÉLÉS

Kápolna magánya
már csak a múlté.
Szirten a lomb
elalél.

, Szikrázó üveg él
- tirredék:
amíg a csillagok
gyűrűje ég 
Töredék
töredékre világH.

Boldog utókor
őrzi

a múlt örökét.

NAPLÓ

Mikor mindenki látja
el'dő

mikor senki se nézi
tenger.

Egy kevés lomb
s ugyanannyi föld.
Egy kevés 'lomb
s ugyanannyi víz,
futamnyi homály.

Csillagokkal
leláncolt az ég,
a föld
fekete seb.

•

Csak akkor kötözhetsz
ha oldoztál
s csak akkor oldozhatsz
ha kötöztél

nem vitatkozom oldáson
kötésen
nem őrlöm sem Öt
sem önmagam

őrli arcunk az idő

A VILÁGBÉKE SZüKSÉGES VOLTA

C. F. von Weizsiicker a neves német fizikus és filozófus írja Bedingungen des

Friedens (A béke előföltételei) rímű művében az alábbiakat:

1. A világbéke sziikséqes, Szinte azt mondhatjuk: a világbéke elkerülhetetlen.
Ez az előfeltétele technikai korszakunknak. Amennyire emberi előrelátásunk elér,
azt kell mondanunk: vagy olyan állapotban fogunk élni, amely megérdemli a vi

lágbéke nevet, vagy egyáltalán nem fogunk élni.

2. A világbéke nJem jelent aranykorszalwt. A technikai világ elkerülhetetlen

békéje nem jelenti a konfliktusok kiküszöbölését, hanem csak megharcolásuk bi

zonyos fajtájának a kiküszöbölését. Ez a világbéke nagyon könnyen az emberiség

tÖl'ténetének egyik leg komorabb korszaka is lehetne. A hozzávezető út esetleg az

utolsó világháborún vagy egy vél'es fölfol'duláson át vezet, és elkel'ülhetetlen dik
tatúra alakját is öltheti. Mégis sziikséqes.

3. Éppen ezért a világbéke különleges erkölcsi erőfeszítést követel tőlünk. Az
életieltételiuúc ez, de nem jön el magától és főleg nem jön el magától kedvező

formájában. Amennyire tudjuk, mióta az emberiség van, soha nem volt világbéke;
tehát valami példátlant követelnek tőlünk. Az emberiség története viszont ana is

tanít, hogy az eddig példátlan is egy szép napon megvalósul. Ez soha nem tör
ténik l'endkívüli erőfeszítések nélkül; és ha azt akarjuk, hogya béke az emberhez
méltó legyen, akkor az erőfeszítésnek erkölcsinek kell lennie.
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