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AZ ÉLET ÉS KÜZDÉS ÉRTELME
AVILAI SZENT TERÉZNÉL

Váratlan hirtelenséggel tornyosult viharfelhőkbe .a XV. század végére a
második évezred kezdetétől felgyülemlett sok megoldatlan kérdés, melyek kö
zött ott szerepelt az egyház gazdagsága, világi hatalma, a szellemi élet fölött .
gyakorolt uralma és nem utolsó sorban a megszentelödésnek élettelenné vált
formákhoz való kötöttsége. A fenyegető vihar előszelére az egyház hajóján
sem mindjárt a vitorlák megfelelő átrendezésével válaszoltak, hanem egysze
rűen eretneknek bélyegezték az elégedetlenkedőket és újítani akarókat. Az
eretnekség pedig akkoriban a társadalmi rend felforgatására irányuló vétség
nek számított, és ennek megfelelő elbánásban részesült. Spanyolországban
inkvizíció müködött.

Ebbe a világba született bele 1515-ben Donna Teresa de Ahumada, aki
később Jézusról nevezett Teréziának írta nevét, és akit ma Avilai Nagy Szent
Teréznek ismerünk. Kora ifjúságában olvasott sok akkor divatos lovagre
gényt, néhány nagyon régi és kevés korabeli lelki könyvet, de semmit sem
olvasott azoknak írásaiból, akik a XVI. század első felének mozgalmaít irá
nyították. Saját tapasztalatából ismerte viszont korának kereszténységet; mely
még a kolostorokon belül is elvízenyősödött volt. Teréznek jutott a feladat,
hogy újra megmutassa az utat a bensőséges vallásossághoz, a zárdákat pedig,
az egyházra már annyiszor áldást hozó hajlékokat, ismét a szigorú önfegye
lemnek, az erényességnek és 'imádságnak szent helyeivé tegye. Kis szigetek
ezek a nagy világban, de az egész világnak is el kell vesztenie az Istent, ha
nincsenek benne olyanok, akik szívük minden szeretetével az Istené akarnak
lenni. Mert a szeretet csak addig él, amíg vannak, akik önfeláldozóan tudnak
szeretni.

Húsz éve zárdában élt már ugyan, és közben negyven éves lett Avilában
Teréz, mikor korának és közvetlen környezetének kuszált világában gyötrő

bizonytalankodások után végre megtalálta életének igazi útját, melyet aztán
a sok küzdésben néha holtfáradtan, de megalkuvás nélkül járt végig. Életé
nek 1582-ig hátralevő huszonhét éve tette őt a lelki élet érett meaterévé és
anyásan melegszívű tanítójává.

A spanyol hősnő

Magyar nyelvű életrajza a század elején ezzel a romantikus címmel je
lent meg; nem minden alap nélkül. Teréz szülővárosa, Avila, a várfallal öve
zett ó-kasztíliai főváros másfél ezer lakójával püspöki székhely volt főisko
lával, riyolc plébániaval és tizenhárom kolostorral. Szólásmondás is volt, hogy
Avila csupa kőből meg szentbőláll. De a családok hagyományaiban ott kísér
tett még a lovagkor hőseinek emléke.

A csinos és magas, fekete szemű és fekete hajú kislány ebben a fura
környezetben is csupa derű volt, amiből sokat megőrzött élete végéig, amikor
már csak öregasszonynak títulálgatta önmagát. Szíporkázó szellemessége és
gunyoros humora .külőn bájt kölcsönözött neki. A tökéletesség útja című rnű

vének előszavában igy ír: "Elég rendellenes dolog, hogy én írom ezt a köny
vet; minek is keresne benne valaki rendet?" Hatvanegy éves korából való
(143. sz.) levelében pedig ez áll: "Lám, lám, milyen rosszmájú vagyok! De
erre is szükség van ebben az életben." Magas fokú intellígenciája könnyen
elkülönítette a lényegtelent 'a lényegestől és gyorsan megláttatta vele az ősz

szefüggéseket. Ezért volt később jó szervező és kezdettől fogva kellemes, tár
salgó. Szerette, ha szeretik, de ő maga is csupa szeretet volt. Ebben látta az
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életnek nemcsak szépségét, hanem értelmét is: "Hasonlítsunk a mi Urunkhoz
legalább abban, hogy szerette a szeretetet" (307, levél).

Tudta, hogy saját társaságában mennyire szeretik. Örült ennek, mert
erőssé tette őt: Erzelgösségre azonban nem volt hajlamos: "En nem vagyok
olyan lágyszívű. Sőt ellenkezőleg: olyan kemény a, szívern, hogy néha igazán
restellem" (A belső várkastély VIIV!.). Mondták is róla, hogy neki a nehéz
ségek csak arra valók, hogy legyőzze őket (M. M. Vaussard, Le Carmel 24.).
Ifjúságáról még így ír: "Csak az olyasmit nem tudtam elviselni, amiben le
kicsinylést láttam. Szerettem, ha megbecsültek, s éppen ezért igen gondos
voltam mindenben, amit tettem. Ezt erénynek tartottam" (Önéletrajz V.).
1575:"ben, hatvan éves korában már ez a szava: "Itt (Avilában) nem komé
diáznak körülöttem az én állítólagos életszentségem miatt, mint ott maguknál
(Valladolidban); nyugodtan engednek élni, s nem kell attól remegnem. hogy
az a tiszteletözön a nyakamba zúdul" (80. lev~l).

Tizenhat éves korában találkozott a szerelemmel, ami későbbi nézete sze
rint "házasságra vezethetett és így jól végződhetett volna" (Önéletrajz II.), de
akkor zárdai nevelésbe adták a felserdülő leányt, hiszen anyja már elhalt
mellőle. Ekkor kezdett Teréz bizonytalankodni: "Mindenkit arra kértem,
ajánljon engem Istennek, hogy azt az életpályát jelölje ki számomra, ame
lyen majd legjobban szolgálok neki. Szívem mélyén azonban reméltem, hogy
ez mégsem a zárda lesz, s hogy az Úristen nem fogja majd tőlem ezt az ál-'
dozatot kívánni. Másrészt féltem a házasélettől is" (uo. III.). Húszéves korá
ban végül is a kármelben találjuk megnyugodva: "Olyan rendkívüli megelé
gedéssel töltött el, hogy ezt a pályát választottam! S ez az érzelem azóta sem
hagyott el soha a mai napig" - írta harminc évvel később (uo. IV.). Pedig
közben sok minden keserűség érte. A keserű tapasztalatokra vonatkoznak
szavai: "Rettenetes, hogy miképpen bánik az Úristen az ő barátaival; bár az
is igaz, hogy nem panaszkodhatunk, mert hiszen így bánt az ő egyszülött
Fiával is" (221: levél). Az ilyen nagyon mélyről jövő felismerések érlelték őt .
igazán naggyá.

Több ezer oldalnyi írása maradt fönn. Minden nagyobb művét parancsra
és alig néhány személy számára írta, nyomtatásban csak az általa alapított
:z:árdák számára összeállított munkáját, A tökéletesség útját szerette volna
látni, de 1583-ban már ennek a megjelenését sem érhette meg. A lelki élet
ről szóló írásai (Önéletrajz, Lelki számadások, A tökéletesség útja, A belső
várkastély, Tanácsok, Fohászok) három kötetben jelentek meg 1588-ban, a
következő évben második kiadásban is.' Összes művei (azaz az említetteken
kívül még Az alapítások könyve, egy csomó apróbb írása és 36 költeménye)
1630-ban jelentek meg először, leveleiből hatvanötöt kiadtak 1657-ben. Leve
leinek száma a mai kritikai kiadásban 452 már. Avilai Nagy Szent Teréz idő

rendben az első a spanyol irodalom klasszikusai között, utolérhetetlen a
misztikus élmények leírásában, és legelső helyen áll a levélirodalomban.
Magyarul a Szent Terézről nevezett Ernő atya fordításában öt kötetben je
lentek meg összes művei és levelei 1928 és 1943 között.

A szabadság szeretete ~s az egyházhűség

Születésétől a vérében volt Teréznek a szabadság szeretése, és amit egy
szer akart, azt tűzön-vízen át keresztülvitte: "Az egyszer kimondott szava
mat, azt hiszem, semmi áron sem vontam volna vissza" (Önéletrajz III.). Kü
lönös lehet, de ezért a szabadságért cküzdött akkor is, mikor egész életére
szóló fogadalmat tett az engedelmességre, Csak ma, mikor a tekintély és
szabadság problémája annyira kiéleződött, kezdik elméletileg utolérni azt
a szabadság-fogalmat, amely négyszáz évvel ezelőtt, az akkor csak húszéves
leányt ösztönösen vezette. Szerette az Istent mindenek fölött, és ezen a sze
reteten kívül semmi sem kötötte.· Istenazonban nem közvetlenül, hanem em-
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bereken és körülményeken át jelentkezik, a körűlményeket pedig, és ezekkel
együtt azt is, hogy mít kíván tőlünk az Isten szeretése, egyéni hajlamainak
megrelelöen és Igy könnyen az elvakult önzés ével, vagyis távolról sem az

,Isten szándékainak megreieiöen magyarázza az ember. lVJ.inden szabadságnak
veszelyes buktateja ez. Azért is olyan nehéz az engedelmesség: "l\tleg nundig
fez-rerzudulox, s oeiatom, hogy nem vagyok képes míndent megtenní, amit
nekem parancsolnak" - írja a már ötvennyolc éves Teréz (Az alapítások
könyve, előszó).

Ilyenek voltak l\ tapasztalatai, pedig akkor már tizenhárom éve annak,
hogy a tökéletesség érdekében eljutott néhány társával a későbbiekben oly
nagy jelentőségűnek bizonyult felismerésre: az ősi szígort követő kármelita
zárdát kellene alapítani. Teljes szabadságuk örömében azonban éppen ezzel
hívták ki maguk ellen a sorsot és vonták magukra a próbára tételek ára
datát. Teréznek látomása volt az eljövendő szígorított (sarutlan) zárdáról. Mi
vel ő maga az ilyen látomásokban nem nagyon bízott, több tudós és lelki em
bert kérdezett meg, és az ügynek híre ment, "Ennek következtében - írja
Szerit Teréz (Onéietraiz XXXIII.) - nagy remegve jöttek egyesek hozzám
azzal, hogy ebből baj lehet, mert kemény időket élünk, s esetleg akad, aki
elmegy az inkvizícióhoz és följelent engem. Nekem ez nagyon tetszett, s jót
nevettem rajta. Ebben a tekintetben ugyanis sohasem féltem semmitől; any
nyira biztos voltam magamról hit dolgában." Az inkvizícióval nem lett ugyan
baj, de keserűen kell megvallania, hogy "az összes imádságos emberek, de
még az egész város lakosai között nem akadt egy sem, aki akkoriban ne
lett volna ellenünk" (uo. XXXII). "Azzal vádoltak, hogy azért tettem az
egészet, mert hírnevet akartam szerezní, meg föl akartam tűnni" (uo.
XXXVI.). A zárda mégis meglett. Teréz halálakor pedig már 17 női és 13
férfi kármelita zárda szígorú és imádságos élete dicsőítette az egész világ
nevében az Istent. '

Hogy ez a hatalmas munka mibe került neki, arról összefoglalóan ~y

számol be: "Ha elmondanám azt a sok mindenféle szenvedést, mely akkori
ban ért, az elég lehetne arra, hogy teljesen megutáltassa az emberrel a vi
lágot. Levontam belőle azt az üdvös tanulságot, hogy nem lehet számítani
senkire sem, mert az Úristenen: kívűl nincs, aki állhatatosan kitartana mel
lettünk" (uo. XXXIX.r, Isten azonban magában is elég volt neki, hiszen az
Isten szeretéséből adódott az annyira szeretett szabadsága: "Akármilyen
szenvedéssel is járjon valami, ha tudjuk, hogy Istennek örömet szerzünk
vele, minden édessé válik" (Az alapítások könyve V.). Mikor a rendi gene
rális szóba sem állt vele, ennek a nagy szeretetnek boldog öntudata adta
tollára a sorokat: "Ha majd egyszer ott leszünk Isten színe előtt, meg fogja
látni Méltóságod, hogy mit köszönhetett hűséges leányának, Jézusról neve
zett Teréziának. Ez a tudat az én egyetlen vigasztalásom ezekben a dolgok
ban" (93. levél). Sokszor volt még szüksége erre a vigasztalásra. 1577-ben
perjelnővé választották abban a zárdában, amelybe ifjúságában eredetileg
belépett. A választást vezető tartományfőnök, aki ellene volt Teréz újításai
nak, "minden szavazat felbontásakor az illető szavazót ott helyben kíközö
sitette, megátkozta, á szavazócédulát markában összegyűrte, öklével verte
és elégette" (211. levél). Kevéssel utóbb a zárda gyóntatóit, Keresztes Szent
Jánost és társát börtönbe vetették. E .sok jogtalanság ellen akkor már a
trienti zsinatra is hivatkozhattak, de az is hasztalan maradt.

Hiába nem akart Teréz a világtól semmit, az egyházon, sőt, a saját
rendjének kebelén belül kellett megtapasztalnia a világ ellenállásával szemben
való küzdelem minden keservét. Sokakat összetört volna ez a tapasztalat, de '
őt csak feladatának fontosságában mélyítette el: "Nem is' tudom, mit cso
dálkozunk azon, hogy annyi baj van az egyházban; hiszen éppen azok, akik
nek hivatása volna példaképül szolgálni, tudniillik a szerzetesek, olyan ala
posan tönkretették azt a munkát, amelyet a múlt századok szentjeinek szel
leme végzett a szerzetekben" (ÖnéLetrajz VII.).
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önéletrajzat az inkvizíció elé vitték. ami ugyan hem talált benne semmit,
ami a hit tisztasága. ellen lett volna, de azért a haláláig hátralévő tizenhét
év alatt sem sikerült neki a kéziratot visszakapnia. Mégsem az inkvizíciótól
való felelem, hanem belső igazságának tudata íratta le vele boldogan: "Isben
kegyelméből míndig hűséges alattvalója voltam az egyháznak, az vagyok, és
az is maradok" (A belső várkastély, előszó).

Az erények és gyarlóságok harca

Amilyen egyszerű leánya akart lenni az egyháznak, ugyanolyan egy
szerűnek, minden feltűnéstől mentnek szerette volna látni a hivő ember
jóságát is. Csak egy nagyon sokat tapasztalt ember adhatott a zárdafalakon
és az évszázadokon túlnövő. egyetemes érvényű tanácsot: "Gyakoroljaazo
kat az erényeket,' amelyeket az egyes nővérekben észrevesz, és szeresse
mindegyiket teljesen önzetlenül. Ami pedig a hibáikat illeti, azokat csak
annyiban figyelje meg, amennyiben önnek magának okulására szolgálhatnak"
(411. levél).

Tömör fogalmazású tanácsaiból olvassunk el néhányat ízelítőül: "Én az
erényeket szeretem szígorúan gyakoroltatni, nem pedig a testi vezeklést"
(150. levél). "Lelkünk kénytelen-kelletlen megszenvedi testünknek bajait, sőt

még az időváltozást is" (Önéletrajz XI.). "Nem csekély vezeklést gyakorol
azzal, hogy el tudja viselni annak a másiknak szerencsétlen természetét"
(173. levél). "Nem értem, miért keres több bajt annál, mínt amit az úristen
ráküld" (142. levél). "Aki igazán szeret, az mindenütt szeret, s mindig kedve
sére gondol. Szomorú dolog lenne, ha csak csendes zugokban volna lehetsé
ges a belső ima", vagyis az Istenbe való elmerülés (Az alapítások könyve V.) .
.,A konyhában a fazekak között is ott jár az úr" (uo.). "Kérjétek az Urat,
hogy adjon nektek tökéletes felebaráti szeretetet, a többit pedig bízzátok
rá" (A belső várkastély VIIII.). "A lélek nem azáltal halad előre, hogy so
kat okoskodik, hanem azáltal, hogy nagyon szeret" (Az alapítások könyve
V.). Ami a jámborság gyakorlását illeti, "ne követeljük senkitől, hozv úgy
viselkedjék, amint nekünk tetszik" (A belső várkastélv IIIiII.). "Az úristen
nem akad fenn rninden apró-cseprő dolgon" (A tökéletesség útja XLI.).

A nagyon egyszerűnek tetsző út legfőbb akadályait keserű gúnnyal, de
világos lélektani meglátással jelöli meg az· emberi önzésben, hatalom- és
dícsőségvágyban, amik megölik az egyéni lelki életet és lehetetlenné teszik
szerető közösségi lelkület kialakulását. ,;Igazán nem tudom,' hogy mit gon
deljak erről a világról - írja 1576-ban --, mert mihelyt érdekek kerülne"
szóba, megszűník az életszentség, Ezért undorodom én minden földi va
gyontól" (156. levél). "A szerzetesnők között is az, aki egyszer perjelnő volt.
többé nem viselhet alacsonyabb hivatalt. Azt is sokra tartják, ha valaki idő

sebb a másiknál... Az ember nem tudja, nevessen-e vagy sírjon ezen a fel
fogáson" (A tökéletesség útja XXXVI.). "Isten tartsa tőlünk távol az olya
nokat, akik egyrészt szolgálni akarnak ugyan neki, másrészt azonban kénye
sek a tekintélyükre és féltik azt" (uo. XII.). Ezek járatják le a lelki élet meg
becsülését, de' mégsem kell kétségbeesni miatta, mert hát "természetes, hogy
ha olyan valaki, esik el, aki már közel járt a tökél-etességhez, afölött össze
csapják kezüket az emberek, míg azon nem csodálkoznak, hogy százezrével
vannak, akik rosszul élnek és nyilvánosan hódolnak a bűnnek, sakiknél
nem kell sokat vizsgá1ni, vajon jók-e vagy rosszak, mert ez már ezer mér
földről látható" (uo. XXXIX.). Az ellen azonban tiltakozik, hogy az eleset
tebbek oktassák ki a tökéletesebbeket: "A lelki életre ne oktasson másokat
olyan ember, aki talán azt sem tudja, hogy mí fán terem az a lelki élet" (A
betsŐ várkastély IlIIII.). .



A természetfeletti megvilágosítás

A sok életrevaló megfigyelés mögött aligha fog misztikust sejteni az,
aki egyébként nem tud arról, hogy Avilai Nagy Szent Teréz a legnagyobb
misztikusok egyike. Pedig éppen azért beszélhetett olyan határozottan, mert
biztosíthatott bennünket, hogy "csak olyasmit fogok mondani, amit önma
gamen tapasztaltam, vagy másokon saját szememmel láttam; semmi mást"
(A tökéletesség útja, előszó), de ezeknek a tapasztalatoknak jó része messze
túlnőtt az átlagos emberin a misztika magasságaiba és mélységeíbe.

A misztika - Szent Teréz szerint - egyszerűen az imádságnak az a
t.ermészetfeletti foka, melyen már nem csupán az ember szólal meg, hanem
sokkal inkább az Isten. Semmi köze sincs ehhez azoknak a misztifikált kü
löncködéseknek, színes képzelődéseknek, amikre oly sokan gondolnak, ha
mísztíkát hallanak emlegetni. Az ilyen jelenségekről Teréznek is megvolt a
véleménye: "Higgye el nekem, hogy az' mínd kézzelfoghatólag idegbajos tü
net. Ne vegye őket komolyan" (180. levél). Irt arról, hogy aki könnyen meg
hatódik, órákra ís képes elmerülni, és azt hiszi, hogy ·ez az elragadtatás.
,.Hátha még melankóliában is szenved az illető! Jaj 'nekem! Akkor lesz. csak
igazán telítve ezernyi élvezetes képzelődéssel. Az ilyenek, ha nem igyekeznek
ezen az állapoton segíteni, lassan-lassan odáig juthatnak, hogy belehalnak.
vagy pedig megbolondulnak" (Az alapítások könyve VI.). Mivel ennyire
tisztában volt Teréz a dolgokkal, beteges eltévelyedéseknek tartotta még az
érzelgősségre épülő ájtatosságokat is: "Sohasem voltam barátja az amolyan
mindenféle szertartásos imáknak, amilyeneket mifelénk egyesek, főleg nők

végeztek. Bennük áhítatot keltettek, de nekem sohasem vóltak a szájam íze
szerint, s végül is az egyházi hatóság elítélte őket, kijelentvén, hogy babona
az egész" (Önéletrajz VI.).

Nagy Szent Teréz negyvenéves volt már, mikor az istenközelség rend
kivüli adományaiban részesült, és óvatos bizalmatlansággal fogadta élmé
nyeit, hogy azok valóban Istentől valók-e, vagy ő is csak áltatja önmagát.
.,Mivel folytonos aggodalmai miatt oly sok emberrel tárgyalt ezekről a je
lenségekről, azért lettek azok szélesebb körben ismeretesek. Most mindig
attól retteg, hogy őt holmi képzelődő vénasszonynak minősítik" - írja ő

maga (4. lelki számadás). Kevesen küzdöttek meg olyan keményen istenél
ményük teljes tisztaságáérrt, mint Szent Teréz. Azért is v,an, hogy aztán
olyan közvetlenséggel képes leírni őket. Ha néha akadozik a nyelve a mín
den érzékletest nélkülöző élmények leírásában, ez is a hitelesség jegyévé
lesz nála.

•,A belső ima nem egyéb, mint benső barátság Istennel, amennyiben
gyakran maradunk négyszemközt Övele, tudván azt, hogy szeret bennünket"
(Onéletrajz VIII.). Az élet és a küzdés értelmének ez a legmagasztosabb be
teljesedése, ami a földön lehetséges. és bár ez már közvetlen isteni ajándék,
mégis az ember fogékonnyá teheti rá magát. Erről az oldalról kőzelítve írja
Szent Teréz: "Az igazi egyesülés nagyon könnyen elérhető, ha igyekszünk
teljesen lemondani saját akaratunkról, és azt mindenben azonosítjuk Istené
vel. .. Az Úr csak két dolgot kíván: azt, hogy szeressük fi szent Fe.nség~

és szere!l3Ü~embertárs).!nitat: .. Ha 'e két parancsőt tökéletesen teljesítjük,
egyesülve vagyunk vélé... Amíg azonban e pontban' csak egy hibát fedeztek
is fel magatokban... higgyétek el nekem, hogy még nem kaptátok meg az
egyesülés kegyelmét" (A belső várkastély VIIII.).

A nagyigényű feltételekből következik, hogy a legtöbb ember számára
idegen marad az eksztázís, de még inkább az a legmagasabb fok, melyről

Teréz azt írja, hogy "látomásait sohasem látta testi szemeivel, hanem valami
elvont és szellemi. módon; szózatokat sem testi füleivel hallott" (4. Lelki
számadás). A belső várkastély leírásánál az önismeret legkülső lakásáról azt
mondja, hogy ott, ha a lélek bűnben van, fekete sötétség honol,· "bár akkor
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is, mint mindig, ott van benne az a nap, mely oly ragyogó fényt és pompát
kölcsönzött neki, azonban most úgy van ott, mintha nem volna" (l/L), "Az
ilyesmit megmagyarázni, vagy szavakba foglalni igen nehéz" (Űnéletrajz XI.).
"Vannak dolgok, melyek titkok maradnak még a legtudósabb ember számá
ra is" (4. lelki számadás).

Avilai Nagy Szent Teréz mélységes titkoknak Iátója volt, de éppen
azért dolgozott és fáradozott itt a földön annyit, és azért volt itt neki fon
tos minden apróság is, ment a titkok látása is mind "arra szolgál, hogy
cselekedetek és mindig újabb cselekedetek szülessenek belőle. Ez az igazi
bizonyítéka annak, hogy ez a kegyelem csakugyan Istentől való" (A. belső

várkastély VIIIIV.).

KÁLNOKY LÁSZLÓ VERSE

A LABIRINTUS

.hol «, palota kapujdn belépni már bukás
ahol a folyosókon a járás bizonytalan tapogatózás
ahol az alattomos homály látszólag egy irányba vont:
ahol sárgalángú halotti lámpák pislákolnak a fordulókban
ahol tovább kell tántorogni spirális szédületben
ahol megtorpan a láb mikor az út esarnokká öblösödik
ahol a körbefutó fal kétségbeejtő táblaképei várnak
ahol az áldozatok a megbántottak arca tekint alá
ahol a szemgödrökMI véres víz szivárog könny helyett
ahol a pergament-bőrű kezek vádolva integetnek
ahol megváltás lenne változni bogárrá pihévé semmivé
ahol az útjelzők előre-hátra egyformán mutatn,ak

. ahol csigavonalban fúj a fojtó föld alatti szél
ahol az arcot pókháló vagy szellemkéz súrolja végig
ahol a tévelygő emberre rátör az embertelen félelem
ahol gyomrában kés forog fejében léqcsavar süvölt
ahol a húsevő vadak forró förtelmes bűze osapja m(!g
ahol az eltévedt megérzi nincs tovább egy lépés a halál
ahol mozdulatlanul figyeli mi közelít felé
ahol a pikkelyes szörny a középpontban terpeszkedik
ahol mozdulatlanul fiqyeli mi közelít felé
ahol az eltévedt megérzi nincs .tovább egy lépés a hal111
ahol a húsevó vadak forró förtelmes b1'íze csapja meg
ahol gyomrában kés forog fejében.léq~sapar si;"ölt
ahol a tévelygő emberre rátör az embertelen félelem
ahol az arcot pókháló vagy szellemkéz súrolja végig
ahol csigavonalban fúj a fojtó föld alatti szél
ahol az út,jelzők eMre-hátra egyformán mutatnak
ahol megváltás lenne változni boaárrá pihé1,é semmivé
ahol a pergament-Mrű kezek vádolva inteaetnek
ahol a szemgödrökMI véres víz szivárog könny helyett
ahol az áldozatok a meabántotta,k arca tekint a1á

ahol a körbefutó fal kétségbeejtő táblaképei várnak
ahol me!1torpan a láb mikor az út csarf/okká öblösödik
ahol tovább kell tántoroani spiráHs szédületben
ahol sárgalánaú halotti lám'Oák pislákolna,k a fordulókban
ahol az alattomos homály látszólaa egy iránllba vonz
ahol a folyos6kon a járás bizonytalan tapogatózás
ahol a palota kapuján belépni már bukás
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