
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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