
lZES MIHÁLY VERSEI

Huszonöt éves vagyok. Tízéyes korom óta írok verseket. Nyolc évig tanultam
hittant szüleírn akaratából, s tíz évig minisztráltam a sajátomból. Gyerekkorom
túlzó Isten-tisztelete szegénységünk szüksége volt: Tőle reméltem az igazságtalan
ságok, megaláztatásaink jóvátételét, népmesék igazságosztó fiának hittem Ot. Ka
maszodva, a középískola első-második osztályát járva hagytam el, nem mintha a
tudományos ateizmus győzte volna le bennem, hanem egy józan parasztérv. nehe
zebb Nélküle tisztességesen élni, mint büntetése félelmével, jutalmát remélve. Az
óta szívemre-lelkiismeretemre hallgatva teszem a dolgom; azokért is, akik még
míndíg Berme és csak Benne remélik sorsuk jobbrafordulását. Mert nehezebb ez a
tisztesség, ez a jóság, a Nélküle-való. Ezért fohászkodom néha Hozzá, parasztnagy
anyám villámlátó fohászával : Jézus segíts! Ezért volt örömadó nékem Teilhard de
Chardin "Benne élünk"-je avval, hogy kimondta, amit csak éreztem előtte; hogy
Isten, aki saját képére és' hasonlatosságára teremtette az embert, rábízta: ránkbízta
a teremtés folytatását, s igazán úgy válunk eggyé Vele, ha jól foly tat juk ezt a te
remtést. önmagunkban elsőül, aztán a köröttünk levő világban, szerétettel és em
berséggel. Igy élek most; Isten dolgai közt kutatolódva, teremtve, s idegesit, hogy
néha nem találom meg magamban Ot. Ilyenkor kétszeres erővel törekszem a jó
ságra, s jobban vigyázok, hogy ne káromkodjam: meg ne sértsem senki éltető

hitét ...

SÉTÁL EGY MADÁR

Zöld erdőben, zöld mezőben

járkál egy madár.

Rádköszönnék elmenőbBa"l,

hogy odatalálj.

Zöld erdőben, zöld mezőben,

sárga tolla, gond a szárnya,

szegénység a röpülése,

dalol, hogyha száll.

Zöld erdőben, zöld mezőben,

egyszer rámtalálsz.

Szegénység a röpülésem,

léppel csalnak a szegények,

sáslevelek, mint a kések,

ha leszáflnék megölnének,

szálltomban száll el az ének:

zöld erdőben, zőld mezőben,

rúdJcőszönnék elmenőben,

hogy odatalálj.

Szállj madá1" szállj,

szegénység szárnya röptess,

szállj, dalom, szállj,

hogy rámtaláljon a kedves,

viss.zataláljon szívemhez.
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UTOLSÓ VACSORA

"Nincse<l1 joga értelmiségi munkakörbe
törekedni az OIYlaIIl, ifjúnak, aki nem
tud orszagtian, népben-nemzeeben gondolkozní.
(És ,éTezni'.)"
(Veres Péter 1,966. II. 7-i Ievelébdl)

Mindannyiunké
ma a kovásztalan kenyér.
Ahogy én
szeretlek titeket,
úgy ezeressétek ti is egymást.

Menj,
Iskáriótesi Júdás,
és tedd a dolgod.
S menjetek ti is, hogy boldog
legyen, akit nevemben fölkerestek:

TANÍTSÁTOK MEG AZ EMBEREKET SZERETETRE

Elindulok a hegyre.
Szivemben nyugalom van,
mert veletek vagyok szavatokban.

Szegjétek meg a

Legyen tehát szavatok fegyver,
s forgassátok jól a szegényekért.
Az asztalon kenyér.

kereszt jelével.

SUGARAS
EGRY JOZSEF KÉPEIRE

Zizegő víz.
Sustorgó sással a nádas.
Benne rejtező szerelmünk
világszép madár;
nem riad föl halkszavú halászok

mozdulatárafáradt

Sugarasan árad a fény.
Visszaveri a viz.
A part csuklóból rajzolt vonaw·ról
fölszáll énekével a csönd.
Fájdalmas emberi jóság.

ÖNÉLETRAJZ

Anyám almát törlő fehér köténye,
e a fehéren szálló hópihék 
Olyan minden, mint a mesékben,
de hol vannak már, hol a mesék.

Az értelem

Karácsony. Szeretet. Gyönyörű hóesés.
Gyerekkor-utca. Aztán' egy kevés
kamaszos nekibuzdulás.
Zúduló gépek. Suhogó kaszák.

háza. S az őTÜleté.

IMA

Apám a kíntól tántorog.
Anyám kékszirmú virág.
Mint a neonók, úgy ragyog
e szűkülő, jég kristály-világ.

Otthontalanok benne énvelem.
Úgy élnek ők, mint akárki más.
Örizd meg őket, értelem l
Bújtass el csöndes elmúlás.
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