
A magyar katolikus egyház a felszabadulás óta eltelt huszonöt évben
komoly akarattal és félelem nélkül szentelte magát annak a munkának, me
lyet korunk megkövetelt; szükségszerüen és kötelességszerűen felismerte
a történelem új törvényét, és az új id ök új cselekvésével tölti be küldetését.
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HEGYI BÉLA VERSEI

GYÖNGYKAGYLÓ

...És így szólt tit,lcon lelkemben a Lélek:
Ne szólj I Tiéd a hallgatás hona,
hol földön felhők futnak szembe véled,

s a tengeren hegyek úsznak tova;
hol a vágyak mind, mind szertegurttllnak,
s nem marad más, csak a könnyek nyoma.

Ne tallozá kelyhét elliullo sziromnak,
és ne sirasd a magtalan esztendőt,

rndyben sajkádba ágak nem hajoltak,

sem víztükrödre rügyek árnya nem nőtt -,
de díszként csillogott rajtad a szégyen.
Téged fojt meg a fuldokló, ha feljött,

és partra vetnek a hajók az éjben.
De ne szólj, - kérlelt lelkemben a Lélek 
hogy gyöngy lehess a szenvedés ölében.

NEK ROLÓG

Hiába haltál meg.
Arcod hiába ,lepi rozsdás zuzmó.
s szádra nyüves gombák telepiünetc,
csigák hiába tapaszt ják nyállal omló tested,
bőröd hiába vettük' magunkra emlékeinkkel
kökörcsint prédál tavasszal a föld.

l!:jszaka bölé.ny fekszik lábaidhoz
s hosszú fűhajat legel le rólad ...
Ne szoríts markodban férgeket,
ne gyűjts sírodra friss-zöld lombokat,
szemed ne fedd be koriuuit szemfödővel

füled ne rejtsd szuvas deszkák közé,
csupasz tested ne bújtasd sziksó-ruhába,
bőröd ne oszd szét emlékezők között.
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Kökörcsint nevelj ágyékodban,
és [orrást, mely szomjuhozókhoz igyekszik,
engedd át madarak fészkéül elsápadt öled,
feküdj, mint az ágy, szerelmesek alá
s figyeld patyolat szemeddel nyugalmukat,
merülj tavakba hűs kagylók közé,
hogy a zátony t elkerüljék a hajók,
s lebegj felhők fÖlé: a pilóták lelkét,
a pilótákét, ó, szabadítsd meg a gonosztól!


