
Isten győzelme. s evvel együtt az emberiség Hazaérkezése végső soron csak
hitünkkel megragadható bizonyosság. Bár kitapogathatök az erővonalak. előraj

zolódnak a nagyalapformák, de teljes mértékben soha nem lehet tapasztala
tunk tárgya ez a folyamat. Hisszük, hogyamegváltás teljesülésének mínden em
bert behálózó útjai hatalmasak, s azokon emberi tömegek áramlanak az újjá
épülő Világba. Ezeken az utakon, ezekkel a hömpölygő tömegekkel együtt bizo
nyára elérkeznek oda azok is, akikért minden nap imádkozunk, - lelkünk gyer
mekei.

VASADI PÉTER VERSE I

S~obabelső

Mi súg nekem, megdrzÖ'm.
Ami kiált, kéretlenül
megőriz. A· Tegnapomnak
vannak zsebei, aHolnapomnak
asztala; degesz zsebek
az asztalomra ömlenek.
Halom papír, törött sorok,
fölhasogatott vallomás
fölött lámpáimat esténként
harcokra ösztökélem;
micsoda ágyútűz falon,
s papírcsaták a szőnyegen!

*
Egyik sarokban kályha van,
olyan,
akár egy bástyarom.
Al!
rajta egy kanári-torkú
korsó;
beléhullnak a Jobb vércsöppjei.
Pálmák?
Igéimet nem ültetem
cserépbe.
Világítanak könyveim
soványan:
a lázadás fegyelme préselt
laposra
őket. Poharamból nem löttyen

N agy tűz körül
fölizzanak benned
kisebb sötét tüzek;
a nemek az igen körül.
Igazságodnak ostorfénye van,
nem hajnala.
Mert' minden hajnal
végül éjbe fordul,

ki a tűz,

fiókomban az áldott robbanás
píhen.
Különben is,
a homlokom mutatja, szegycsontom
hogy parázslik.

Fehérre festett székem,
aktír egy bikacsontváz.
Szarvát előre dönti,
bőgne, kapálna így is,
hústalan; kínomba les.

A csönd kutatja át a
házamat, főlforgat

minden zügot,' széthányja
céduláimat, titok után
matat, zenét keres.

Mondom neki:
Mi testtelen, szabad!.
Ezüstösen megleng a csönd:
de akinek fölfalni
teste van, szeret.

•
Jobb nekünk, ha
vágyódom utánad,
hogy lehess.

Tü.~eh

míg a suhintás
hangja megmarad.
Nincs arasz országod
méregetni; .
ami csattan, egyszerre
bevilágít.
Figyeljetek és énekeljetek.
Túlbuzgó mindent félreért.
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N éha lélegzet-visszafojtva
lépkedek a földön:
nem sár és fény habarcsa-e?
Mi az, hogy vas?
Nemrégen még folyott.
Mi az, hogy föld?
Nemrégen még csak ég V9lt,
tehát képlékeny űr.

ViTágaim is föntriíl
lefelé növekszenék
s hOld-arcomon kigyúl
két szemparázs.
Az űrön át megérkezik
tekintetem: !

két fény-nyil tűzbe áll.
Estefelé arcom tengerszfne
remeg. Szemem éjente
nyit1Ja van. Sugarában
végső határokig kitágul'
minden, ami körülölel:

MiJéleare

elemzi bennem Tostjait
a lét. Miféle arc ez,
amely napnyugtakor behorpad,
csápként figyelmét. szétlengeti,
hegyomladékai között rejtett
sötétek nyílnak, ajtóval és
ajtótlanul, meg apró ablakok?
Vannak akik - nem tűrve némaságát
létrát támasztanak göröngyös
homloká1tt>z.
Roppan a létra s mint
víztükörbe szúró fénysugár,
törik. S mivel vágyom
a zöldben tévelyegni,
átfordulok csillag-csuklóimon
magamból önmagammá,
s kitárva két karom,
fehér kezekkel hódolok
Hódoltatómnak.

Asóésasúj

Ö a homály.
Az új kiszikrázik belőle.

D a szó, de új a szelleme.
D a törvény.
Új a szabadság a törvények
nyomán, és túlömöl
törv~ny-cölöp soron,
de áramlását cölöp szabja meg.
Az ó számftgat, az új önmag/i.
Az 6 bűneit magyarázza,

NÉPEK MESÉ/BŐL

az új pőrére vetkezik.
Az 6 bimbók új-ban virágzanak.
Az 6 kételkedik.
Az új örül, mert végtelen.
Vres tömlő az 6.
Az új egyszerre készíti
tömlőjét és borát
Az ó elhomályosodik.
TJj magzatának ősi arca van.

AZ öRöK IFJŰSAG VIZE
Koreai mese

Élt valaha régen a Gyémánthegységben egy öregapó meg egy öreganyó. Meg
éltek együtt már vagy száz esztendőt, de lehet, hogy még annál is többet. Világ
életükben soha nem tettek rosszat senkinek és segítettek, akin csak tudtak. Ha
vándor kopogtatott be hozzájuk, náluk míndíg otthonra talált. Ha szegényember
állt meg a kis házuk küszöbén, 'behívták, asztalukhoz ültették. Gyógyították a
beteg erdei állatokat és még egy parányi kis bogarat sem tapostak volna el. '

Egyik napon az öregapó elment 'rőzsét szedni. Közben nagyon megszomjazott,
Keresett hát egy forrást, ivott a vizéből és hirtelen megtíatalodott, Hajlott dereka
kiegyenesedett, ősz hajából eltúnt minden fehérség és fürt jei feketék lettek, mínt
a legfeketébb éjfél. De még a mozdulatai is fürgévé váltak, a léptei meg köny
nyűvé, rúganyossá.
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