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Ha írásom elején azt mondtam, hogy a bűnelkövető későbbi ve
zeklése nem változtat a megtörténteken, rriódosítanom kell ezt az
ellentmondást nem tűrő megállapítást. Bár Kant állítása szerint
ahogyan idéztük - "a múltban megesett bűn tetteink visszafordít
hatatlanságával szembesít minket", el tudom képzelni, hogy a bűn
későbbi megbánásának gondolata - a "bocsáss meg nekik, mert
nem tudják, mit cselekszenek" analógiájára - felmerül az áldozat
ban, és szenvedését enyhíti. Hogya történetünkben szereplővezek
lő bűnös és áldozat, akikről magunk sem tudjuk, melyikük melyik
inkább, Isten előtt egymásért könyörög.

A boldogság egykor
A boldogság egykoregy rét volt,
nagy rét, szelekjárta lapályon,
szertebókiázó tehenekkel,
fűzfákkal körül, jegenyékkel
s a láthatáron borzas dombsorokkal.

A boldogság egykorvékonyka ér volt
a rétaljában, fölezüstlő oizzel,
bennebékákkal és ebihalakkal,
riikahangű, kedves csörgedezéssel
s a hátángyöngysz(nű felMk hasaltak.

A boldogság egykoregy dűlőút volt,
szélében búzavirágokkal, pipacsokkal,
gémeskúttal,föl-le bukóval;
arcomba loccsanó hidegvize
égőbb volt, mini az izzó délután.

A boldogság egykoregy szó1őskert volt
homokos, melegdomboldalban,
kunyhóval, szilvafákkal, barackfákkal,
kékés arany sz61őszemekkel

s mindmáig elfeledhetetlen zöld egekkel.

A boldogság egykoregy kisfiú volt
réteken és dűl61cutaknál,
szó1ősorok mézillatában.
Évtizedekmélyéró1 olykoridehallom
a nevetését- nevetésem...
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Májusesti litániák
Szeretnék újból mélyen hinni,
akár a gyermekévek mélyén.
Deholaz a hit már? Hol keressem?
Májusialkonyak homályán
ülni soká egy templom padján
s rekedt hangon, deénekelni
újból az angyalok dalát,
az "Üdvözlégy Máriá"-i,

Rekedten és reszelős hangon,
mertaz éveksorán odalett
egykori tiszta hangom is,
melyen oly buzgón énekeltem:
"Jól tudjuk, májusestelén
a földön is több lesza fény
s zengóvb az angyalok dala:
6, üdvözlégy Mária."

Messzire tűnt máraz a május
s éneke, az a szárnyaló.
Bizakodni a fényben, hitben?
Csak sötétség van a szívemben.
Pedig hinni szeretnék újból,
s oly erősen, mint akkor hittem.

Alkonyati templom homályán
elülniöreg templompadon
májusesti litániákon
s énekelni rekedten is,
bízva abban: csoda esik
s lelkemben is több lesza fény,
több lesza kedv, több a remény.
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