
Iógusnak a jelenkor társadalmi és szellemi erőivel. Annak elismerésével
pedig, hogy a vallásszabadság felbonthatatlanul része a lelkiismereti sza
badságnak, szükségszerűen megadta az egyház saját híveinek is a teljes
szabadságot társadalmi, politikai és más evilági ügyeikben.
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FÖDDN~LKÜLI JÁNOS

Elvesznek mögöttem az arcok elvesznek a tájak
magam sem értem mit akartam ott
ahová nincs miért visszataláljak

Mért kívántam megölelni a nőket

akiket nem sikeTÜlt sem megőTÍznem sem elfelednem
miért volt fontos annyi minden -
hogy szaporodjanak a rovások bemjzolt tenyeremben?

És mégis ennek a haszontalan világnak
vagyok csupán szuverénje -
meghódítottamamit senki se védett
s aztán elhagytam magam is.

má'r mesék mappáján bolyongok
Ott éltem én! - visszagondolok a hegyre a rétre
valahányszor az álom még od,(wisz

TALÁLKOZÁSOK

Te vagy?
Nem lehetsz többé
Voltál s ott maradtál
Elítéltelek
a magam törvénye nevében

Egy név
egy arc
határkő

körötte a kipusztult vidék
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Megálltam ott
ahol a nap
a hOTÍzontban megkapaszkodott
azóta tart az alkonyat

Évek
évtizedek
soha többé!
Mégegyszer
s a halál


