
KEDVES BARATOM - írta egyik levelében nekem' -, ínterjúid egy n4f11j

részét ismerem és becsülöm, megérdemlik a megjelenést, más munkáidhoz nem
tudok hozzászólni; nagyon keveset ol'vasok, öregkotomat hozva fel mentségül. . • 
a dátum Balatonfüred, 1974. augusztus 12. Aláírás: Szívélyes üdvözlettel híved
Déry Tibor. Amikor legközelebb találkoztunk, a kiadás után érdeklődött. Sajná
lom, hogy nem érhette meg... Tréfával ütötte el aztán" a kérdést. Hallottam-e,
tartja-e magát még az a hír, amit egy írótársa terjesztett róla, hogy a Bazilíká
ban megkeresztelkedett.tEgyesek azt is tudni vélték, ki volt- a keresztapa. Mond·
tam, már elült a hír. De tényleg nincs semmi alapja? - kérdeztem. Az író
huncutul, kisfiúsan felnevetett. - Olvastad, nem? Ft!le1:tem a feltevésre.

". ..A.. hír elsietett.' Nincs szándékomban katolizálni, de ha valaha tán
egy voltaire-i betegágyban - mégis sor kerülne rá, kiváló írótársamat expressz
-ajánlott levélben értesíteni fogom róla."

.vÁRosi ISTVÁN VERSEI

Ki vagy?

Itt, vagy ismét és sugdosod a versed;
Nyelveden szók színes pompája reszket. '
Ijedten nézlek: rosszkor jössz, vagy jókor?
Vasvesszővel ver érted az utókor.••

Azt sem tudom: hol és mikor sziilettél.
Azt sem tudom: hogyan, miképpen lettél.
Azt sem tudom, létezel-e valóban,
vagy képzeletem rajzol nyárban, hóban?

Talán csak szellem vagy a szellemekből.

Közeledben az 6 törvény ís megdől.•
Nevetsz, ha sírok. sírsz, ha kinevetlek,
Tüzes beszéddel fojtod meg a csendet.

Hol a lakásod? Ki küld, ha jössz'
hozzám?

Miért nem fáj, ha meghervad az orcám?
Miért akarsz megint új versbe verni,
Meg tudok. én a versed nélkül lenni,

Xísérsz, gyötörsz és megcsókol az ajkad.
A másvilág más ízét érzem rajtad.••
S mint a részeg, ha jobb eszét elitta
Verset firkálok szűrke papirosra. . .

Hetvenkedés

Hamis a mércém, líterem folyik.
Szemem gyöngül, kezem rozsdásodik.'
Szelek kapkodják szilrke szavamat,
De csillagokkal mérem magamat.

Ki a fényesebb, én, t'agy fönt a nap?
Kettőnk közül homályban ki marad?
Benne nagyobb a tűz. de lényegén
Győztes hadúrként tipor az enyém.

A sárga holdra legyint a kezem.
Még a szépségét is csak nevetem• • •
Eddig ti1.ndöklő,- árva lányka 'volt,
Ma máT cselédem lett a sárga hold.

Gazdag Tejút, ha sok-sok aranyad
Eltékozlod. teremsz még aranyat,
De Alkot6dhoz nincs élő sza·oad...
Halló Tejút, hát ki'a gazdagabb?

Galaktikák, sziporkás. kék ködök.
Csavarogtok az örvények fölött. . .
CsiHogó verset mormogok s hideg
VUágotokban azt sem értitek.

Mit akartok? Ki főz le engemet,
Még Háry János sincs közöttetek...
Ha milliószor több csillag ragyog,
A többet é't'ő mégis én vagyok.

35



ÁgostOfl,

Istennek elég, neked nem elég
Ez a parányi bolygó...
Berber és latin vérből keoerék.
És mindig ott bolyongó,
Ahol a szellem szellemmel csatázik,
Míg el nem ér a nyugtató hazáig.

Szívébe zárt a termő Afrika
S te őt szívedbe zártad...
Kibomlott benned bódult nát'cisza
A buján hő násznak,
De csókjaidnak szenvedélyes méze
2gő lelked halálra nem igézte.

Sodort a tépő emberi vihar
Estében, pirkadatban. . .
A gondolat szent villámaival
hasogattad magadat magadban...
Az ég ellen a földet markolásztad,
A föld ellen az ég lett bajnok tár8ad.

Kértél, kerestél, zörgettél naguon
A nem talált csodákért
2s a hippói vandál vashkon
Betöltődött a rád mért
Kín és öröm, idő és időtlenség...
Immár fiúként reezketett/ a vendég.

A megtaláltat vitte a kezed
2s várt, akiben vártad
Minden dolgok céljához érkezett
Útját az elmúlásnak...
Tüzed csak gyönge hamuból parázslott:
Megégetted az éghető világot.

Ki szóljon Hozzád, lesve ajkadat
A század viharában?
Az eltévedtek serege halad
A semmitől ziláltan.
Hajók helyett rongy tutajok libegnek
Zsákmányra éhes fekete vizeknek.

Karbunkulus szemedből adj szemet
A most még menthetőknek,

Hadd láthassák a mennyei jelet
S a végtelen mezőket,

Ahol széttoszlott emlék lesz a gazsá(J
És szeretetben fénylik az igazság.

A kor lehet még szenvedők kora,
Vagy bolondok tanyája,
De az emberből nem vész el -soha
Az emberség hazdja...
Ha buknunk kell, bukju'1tk veled

kevélyen
S Veled eszméljünk föl az Úr kezében.

Van mindenkihez ma is csak szavad,
De bőven mérj belőle,

Ha a(f1J'Unk ég, ha vágyunk szé'tszalad
A mérges levegőbe...
Szólj, biztass, hívj és mutass Tá'az égre:
Ne féljetek, ti Í$ itt lesztek végre...

A JERUZSÁLEMI BIBLIA ÜRÜGYÉN
(rta BALINT ENDRE

Nagyon régóta várom azt a pillanatot, melybe belesúríthetem érzéseim leg
fontosabbját; amivel idáig adósa maradtam sokaknak; a köszönetét! Teszem ezt
most és semmiképp nem véletlenül' a Jeruzsálemi Biblia kapcsán és egy olyan
munka folyamán, mely annak idején igen sok embert nemcsak foglalkoztatott,
de összehozott a szeretetben, az egymást segítésben és megmaradt évtizedeket
elviselő valódi barátságokban.

Lehet, hogy az olvásók számára az én kis "előtörténetem", amit bevezetőként
Illusztrációírn elé biggyesztek. nem lesz sem érdekes, sem fontos: de számomra
színte mindennél fontosabb, mert megkímélhet attól a jogos vádtól, hogy hűtlen

és feledékeny vagyok a Bibliával kapcsolatos személyi "alapállásomat" illetőleg...
Nem hihetek olyan véletlenekben, hogy- valaki a sors szeszélyes kedvtelésének
jóvoltából bármíhez is 1000 szöveg .közti és 45 egész oldalas színes illusztrációt
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