
- Kenyérrel - mondta csöndesebben, meleg mosollyal -,- kenyérrel, ked
ves kolléganő - hiszen én is dunántúli vagyok és a templomokat én is szere
tem, akár fehér a tornyuk, akár nem. Hiszen az Élet kenyerét is ott osztják
szeretettel, mire mi könnyen vethetjük Reá a gondokat!

- Egyházközségileg mi a Ferencesekhez tartoznánk, de engem nem a hiva
tali szabály visz oda, hanem a Poverello, vagyis a szegények szentje, s ez sem
azért van, mert nem a gazdagok közé tartoznék. Egyes-egyedül azért, mert O
énekelni tanította a lelkeket: a madarakat meg a fákat is, ugye?! Ezenkívül
békét hirdetett a gyűlölködésben és jóságot a gonoszságban. Ezenkívül pedig
ott találom egyházközségileg megverhetetlen népszerűségben Pádua bölcs világ
hírességát. Ot sem az anyagíakért, kedveském, bárha megismételhetern interjú
mat: az sem a gazdagságért történnék! De - és itt mindig fojtott, torok mé
Iyéből forrva feltörő hangja zokogást és nevetést keverve csaknem kiáltássá
csattant - szívek dobognak körülöttem ugye! Anyámé meg a fiaimé, hát van
miért és kikért esedeznem. De tudom, hogy ott mindíg az Úrra vetik a gondo
kat, hát a legkevesebb, hogy protekciójukat kérjem, miközben magam is éne
kelek csukott ajakkal is!

TOLDALAGI PÁL VERSEI

..4 legjobbRa" t.lálo ..

Nemcsak a mában, az emberiségnek
egész történetében élek én,
az évezredes sírkamrák, a tárgyak,
az összeragasztott sok 6s-edény,

az énekek éneke és a baljós
kréta-szigeti labirintusok,
a szelid Jézus, a példabeszédek,
a véres csaták, és amit tudok

királyi hitszegésr61, szeretőkr6l,

törvénykönyvekről, úgy vesznek körül,
hogy legjobbnak találom, ha az embe,'
az embertársain megkönyörül,

úgy veszi 6ket, ahogy összeálltak,
az egyik félig ember, félig állat,
a másik szent, aki másoknak adja
magát, magától mindent megtagadva.

Tovább is "etteR

Együtt vagyunk ketten tovább,
hiába volt, hogy eltemettek,
tovább szeretsz az életen
túl és én is tovább szeretlek.

Védelmezel, nagyon er6s
€rődítménynél is erősebb,

irányitasz, hog·y hol legyen,
ahol veszély nélkül kikössek,

fogva tartasz és szabadon
hagysz engem. Ez az ellentmondás
csak látszólagos: készen állsz
helyrehozni, amit elront más,

összerakod, mit szétszedek,
ha győzök, sose harsonázol,
de láthatatlanul kilépsz
a halottak nagy táborából.

Fehete hátrány

Allnak és a szemük se rebben,
mikor halálra ítéltetnek.
Milyen anyagból vannak? mennyi
része van még az értelemnek

bennük? Régen elveszítették
a befogadás képességét.
Gyermekek voltak l5k is, aztán
az évek őket kicserélték,

lciirtottak belőlük mindent,
ami valamit még megérne,
a bels6 mozgásuk hiányát
nem mutatja meg semmi mérce,

pedig a semmihez jutottak,
l~egyetlen, gyilkos tettek árán.
Fekete minden körülöttük,
sötét, sötét fekete kátrány.
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