
Azután persze sok minden megváltozott.
Még húszéves sem voltam, amikor apám meg
halt, a könyörtelen, kemény munka legyűrte,

nem élt még egy fél évszázadot sem. A minden
jóval kecsegtető új világ ugyanolyan kilátásta
lan életre szoritotta, mint annak előtte, ami
kor ő volt fiatal. A szegény embernek a század
ötvenes éveiben sem sikeredtek sokkal jobban
a tervei, mint a k~t háború között. Ezt tudo
másul vettem, s ezután én magarn csak azt kí
vántam, hogy ugyanannyi jogom legyen, mint
a többi magyar állampolgárnak. S miközben
sok mindent megtanultam, tapasztaltam, az
Istennel való viszonyom is megváltozott. A le
genda mögött tudatosan kerestem a valóság
vonalait, összefüggéseit, s ha néha biztos vol
tam abban, hogy Istent érzékelern, tudomá
som van róla, akkor megrettentett a múlt és a

GALAMBOSI LÁSZLÓ

Halálűző

Micsoda madár!
Havas pajzson, jeges kardon
bátran muzsikál.
Kés a száját,
bog a lábát
nem feszíti már.
Lángos vesszőn

magbocskorban
tarisznyával jár.

Bocskorolj, 'madár!
Hogyhp jönnek a legények,
tilinkódra kerengélnek.
A leányok ringatózva
hajladoznak égi útra.
Oyongyfejű, madár!
Kés a szádat,
bog a lábad
nem feszíti már.
Világvégi zúzmarából
pelyhedre nem fagyhat fátyol.
Tollhintóba szállj!

jövő is, Nem tudtam eldönteni, hogy mikor
lettem titokzatosabb folyamat része: akkor,
amikor Isten munkáját látom mindenben,
vagy akkor, amikor az a meggyőződés kísért,
hogy Isten nem létezhet.

Gyakran zárultak be a megismerés különfé
le útjai, s módfelett kérdésessé vált, mit is tud
hat meg egy ember az érzékeivel. a képzeleté- •
vel, a megérzéseivel. Létezésünk értelméről

gondolkodni nem segít semmilyen önámítás,
azt, hogy az élet egyszeri és megismételhetet
len, tudomásul kell venni, mint ahogyan azt a
kérdést is, ami oly gyakran megkísértette az
embert már a legrégebbi időben is: az ember
sorsánakcélja Istennel vagy Istennélkül- meg
ismerhetetlen?

SKVLTÉTY TAMÁS

Csöndít a madár.
Havas pajzson, jeges kardon
bátran muzsikál.
Nap házában, Hold házában
gyémántszékre száll.
Csapdát vetnek a legények,
tilinkára kerengélnek.
A leányok ringatózva
hajladoznak égi útra.
Bukdos a Halál!
Gyöngyfejű madár,
kés a szádat,
bog a lábad
nem feszíti már.

Lángos vesszőn

magbocskorban
sétál a madár,
tarisznyával jár.
Sólyombögyű pirkadatkor
bátran muzsikál.
Kócsagfarkú felhők mélyén
gyolcskunyhában hál.
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