
nedésre és közönyre is van, lesz válasza. Az összetorlódó jég
hegyek kellős közepén is el fogja lehelni az anarchiára hajló ta
gadás hidegét. Miért? Mert ő úgy igaz, hogy maga az örökélet.
Ez az egyetlen fontos igazság. Ezért mindazon, amit a föntiek
ben érzékeltettem, ott lebeg a lehetséges, valószínű és generális
tévedés függönye. De amit látunk, azt súlyos vétek letagadni.
Az akár lesújtó tapasztalatainkat nem szabad szétsimogatnunk.
A külsö-belsö bajok tömény párlatát kedves semmitmondással
nem szabad ihatóvá hígítanunk. Nehéz, fáradságos bányamunka
vár a keresztényekre. Ez pedig leszámol az illatos, érzelmes, kel
lemesen találékony illúziókkal. Elég rápillantanunk a keresztre.

Viszont a kereszt karácsonykor Jézus Krisztus történetét idézi.
Története pedig azzal kezdődött, hogy kisdedként jászolba fek
tették egy szükségszálláson. Jézus életében nincsenek kitüntetett
jelentőségű szakaszok. Egész életét, annak minden mozzanatát
igazi kiléte pecsételte le- és meg. Szíve a tisztaság, az alázat, az
egyszerűség forrása, teste, nyitott kamrája.

VÖRÖS ISTVAN Az értelem szelídsége
Költő "Az emberek búvóhelyeket keresnek maguknak."

(Marcus Aurelius)

" ... a sűrű ködben már a csőrük hegyéig se láttak"
(Selma Lager/öf)

Búvóhelyet keres az ember, és megtalálja
önmagát, szétnéz, mint tűz melló1 az ősember,

elég-e ez? Nem kell kerítés, nem kell
biztonsági zár, riasztó sem kell,
nem kellenek őrök, emberi és gépi
szemek, emberi és gépi falak, nem
kell a másikfélelme, nem kell a másik
irigysége, hogy saját magunktól önmagunkig
eljussunk. Eljutni a lehetőségek határáig és
onnan tovább, olyan, mint egy ablakból
átlépni a hársfa ágára. Átlépni a hársfára,
de nem azért, hogy lemássz, nem
menekülsz senki eló1, elindulni
fölfelé a vezérágon, aztán tovább
a levegő vezérágán, mely már nem
hajladozik alattad. A csoda
egyszerűségével bújni a kék levelek alá,
ha repülő jön arra. A csoda kék egyszerűségével

ülni a suhanó vadludak közé az ékbe.
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Azzal a nyugalommal, hogy ez úgyis álom,
adni át magunkat a valóságnak, a valóságot,
mint egy ezüst cigarettatárcát átadni
egy alacsony rangú angyalnak, de amikor
kinyitja, és megkínál, bevallani,
hogy nem élsz vele, aztán tüzet adni
készségesen, mikorő ki akarja próbálni.
Az arcára kékes füst terül, köhög,
hogy visszhangzik a mennyországi
alagsor folyosója, a szárny nélküli
takarítóangyal leteszi a felmosórongyát,
zsebkendőt nyújt beteg főnökének,

megértően néz, bár tudhatná, az angyalok
sosem betegek, neked kezet ad, arról
beszél, hogy ma nehezen száradnak
a folyosók, mert lent épp esik.
Mikor elindultam, még kék volt az ég,
vitázol. Az csak látszat, mosolyog,
a foga ritkás, a szemgolyója kidülled.
A másikelszívta a cigarettát, ne énrám
hallgass, mondja, hanem őrá, a kékköpenyes
folyosószolgára nevet, és indulj lefelé,
amíg van út, tessékel. Hogy ne legyen semmi baj
a takarító kézen fog és a kapuig elkísér.

A szív tiszta
~~ ~

lLlNSlKY JÁNOS egyszerusege
Jogász A szív? Vajon az az egyszerű izomdarab, amely a vért kerengeti?

Az nyugtalan? Hát bizony az is, egyre inkább, zakatol, szúr, érez
teti, hogy kopott már. Persze előfordult, fiatalabb korban is, hogy
elszorult, hogy szinte megállt, vagy éppen lázasan dobogott. Min
ket fenyegető veszély, szeretteinket, értékeinket fenyegető veszély
esetén bizony kalapáini kezdett, vagy éppen elállt egy pillanatra,
érzékeltetve, hogy biológiai létünk központi ellátó rendszere ko
rántsem független szellemi-lelki énünk valóságától. Szoros köztük
a kapcsolat. Mégis, a szív nyugtalanságán mást értünk. A belső ér
telem és érzelemvilág zavartságát, ami áttételesen a szívet, a szer
vit is megdobogtatja. Énünk nyugtalan.

A kezdeti állapotban nyugodt volt, hiszen biztonságban érez
hette magát. Szerető családban, óvott környezetben. Melynek
normáit tudatosodva sem volt terhes vállalni. Boldognak mond
hatja magát, akinek élete kezdetén az atyai ház nyújtotta azt a
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