
nerációs problémában jelentkezik, de
érezhető a vallásos életben is: típus
emberek, típus-szentek, típus-életfor
mák, típus lelki élet stb. Minél jobban
hangsúlyozzák bizonyos vonatkozásban a
közösségí szempontot. annál nagyobb
az egY,én igénye. Ez így természetes.
De akkor vegyük is tudomásul. S ha
sokban megváltozott az egyházról és
a szabadságról vallott nézetünk, és fel
nőttebbek lettünk, akkor tegyük meg
ugyanezt kicsiben is. Jussunk el "Isten
fiainak dicsőséges szabadságára", és az
életszentség ne egyenruha legyen, ha
nem testhez álló, jól szabott, az egyé
niséghez igazodó, annak életteret és ki
fejezést biztosító öltözék. Persze, az
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ÉJs'tiuhai uta'tiris

Nem rólad és nem rólam.
1!;s nem másvalakiről.
Hiszen nillC8en senki más.
Egymásba kapaszkodva
röpüWnk át a szobán.
Almomban mindig egyedül.
Mocorognak és lassan
megolvadnak a tárgyak.
Mellettem [uuioko.sz.
Szoronqva rád ta,áHam.
A barbár ismeretlen
ajtónk el.ótt szuszoq,
A falon át ki-bejárunk.
Magunkr,a hagyatva,
egymásnak vetve hátunk.
A szúrós hig kiizeqben:
A külvilág bársony csobogás4.
A hajszálrepedések ből a vér.
Ömlik a képlékeny tájból,
ömlik a forró pám.
Formátlan aLakzatok,
lebegő foszlányok oa levegőben.

Az ·egyformaság fonnyadt halmai.
Évente háromszázhatvanötször.
Gyarló mivoltunk torz gubancai.
Alattomos lassú lávaöm!és.
Vveges puha testek kavargása.
A f,alakkal együtt zuhanunk,
forgunk és sodortatunk.
Hömpölyögnek az egykori tárgyak.
Csapkodunk a folyékony szélben.
Evezőink csonkjai e.gyre sebesebben.
]<'úszálak a kavargó lomha viz,ekben.
Omlik a föld és süpped a szikla.
Mindenfelől a fuldoklók sóhaját.
Mi.fél:e mocskos játszmába keveredtünk?
Elériiik-e úszó távoli szigetünket,
az ég opál fényben ragyogó csarnokát?

életszentség nem ruha, az maga az em
ber, de ez csak alátámasztja és hang
súlyozza a gazdag változatosságot. Ez
megoldaná azt a problémát is, hogy úgy
fejezzem ki magamat, ahogyan az be
lülről, spontán jön, Az őszinteség már
eleve kizárja a felületes, felszínes vagy
pózoló vallásosságot.

- Mindvzt Prohászka röviden és ma
is korszerűen így fogalmazta meg: "Mi
nem mondjuk jó kereszténynek, aki
misére jár és böjtöl, de Krisztus szel
lemét nem bírja. Mi nem érjük be áj
tatosságí gyakorlatokkal. . szentelt víz
zel. skapulárékkal. olvasókkal ; mí krísz
tusi életet kívánunk."

ln memoriam El-délyi Attila

oa 1'ue de Seine-en hiába kószál
téged nem talál ott már soha
a rue Brantbme környékén hiába
indulhat vaktában akárhova

megkínzott hamgvó arcod elmerül
hiába capta: föl az emeletre
utoljára a Hotel de Ville-nél
nem találkoztok már soha

te lettél hát mégis az első

keserű és indulatos buzogány
évek óta készülődtél haza
a magánytól többé nem vizionálsz

hangod egyre távolabbról
mintha víz alól 'Vagy belülről hangzana
rövid csillogás aztán zuhanás fejjel" le
felé
s nem ér véget már soha

A::; út

gyerünk gyerünk csak a játék
kavarotmak a színes cserepek
indulj el minden útra
egyszerre minden útra
noha maga ,az út soha
valami éhség ostora
ha megérkez,el az úton sehova
visszafelé már ugyanoda
indulj hát bátran akárhova
félni már nem érdemes
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