
A mi Istenünk nem olyan Isten, mint Kodolányié. A mi Istenünk
Abrahám és Izsák, Jákob - és Mózes Istene. Atya és Teremtő - a Kinyi
latkoztatás,a Megtestesülés, a Szeretet és az Élet Istene. Nem képletesen,
a költő ajkán - olyan igazán, amilyen igaz a jászol, a kereszt s a kő a sír
előtt. Isten, akit nem mi alkottunk magunknak - vágyból, torz vagy ne
mes emberi vonások együtteséből - hanem, aki bennünket alkotott. Nem
önmagunkba térünk, amikor Hozzá fordulunk, de úgy fordulunk Hozzá,
mint nem-idegenhez. Az evangéliumnak és a szeriteknek - Margitoknak
és Irenaeusoknak Istenében hiszünk, és nem fordítjuk el hitetlenkedve a
fejünket, amikor ez az Isten szól és cselekszik.

Kodolányi - akárcsak Dante - "sok szellem szemébe belenézett",
és semmi sincs távolabb tőlünk, mint hogy "könnyű", fiatal szavunkkal
leckét adjunk neki. Biztos, hogy a valóság végső távlatait nem a mítosz:
csak a hit nyithatja meg. A hit azonban kegyelem - sokszor a megaján
dékozotbak méltatlansága folytán nem is olyan kívánatosnak látszó aján
dék. Nem kérhetjük hát számon a regényirótól, még az embertől sem.

A vtz
Tükrén csak percre hagy nyomot
ha ráveted, a durva kő:

síma szép háta ielcsoooa,
gyűrűt nyit s megint összenő.

Úsztat bivalyt s lánytesteket,
de nem érzi terhük alakját:
bezárul s egyként elfeled
Aphroditét vagy döglött macskát.

Éjjel a csiUag-miriád,
nappal az évszakok dele:
szikrázik benne szin meg árny.
Nem emlékszik, nem, semmire.

Könnyű, lágy mint a levegő,

de zord szélben a tág öböl
tenger lesz, hajót rengető -
s bőszült dühében partra tör.

Csák Géza

NYOMORÚSÁG

az életem igy,
nézzétek szememet!
Boszorkányokkal, tűzzel
veretek.

Arcom behorpad,
fogam kiáll,
ki tette ezt?
Ki jár

a kamráimban fel-le,
mint rács között a rab ?
ki, a fekete szélnél
haragosabb ?

Oh, az ázalag,
a keserű pép a számban
gyűlik, mint baj
a családban.

Összeugratja államat
mint az alkohol,
izmaim összekötözi,
pokol

Gyurkovics Tibor

ORDAS

Ordas vagyok a szélben,
sehogy sincs nyugovásom,
futkosom és mögöttem
nincs lábnyom.

Falok bárányokat
s az éhes tél fal engem,
orditok, hogy miért
vagyok olyan kegyetlen?

Gyurkovics Tibor
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