
Újszövetség szetit könyvei rögzítenek.
"Jézus még sok mást is esetekedett 
fejeződik be Szent János evangéliuma:
ha időrendben nézem, az egész biblia
-, ha egyenként mind megírnák, azt
hiszem, hogy az egész világ nem tudná
befogadni azokat a könyveket, amelue
ket írni kellene." Jézus vállalta, betel
jesítette az írást, s épp azzal váltutta
meg, hogy túL is lépett rajta. Abibliát
élő szavával, életével magyarázta, s egy
élő közösség kezére bízta. "A betű 
önmagában - öl, a lélek az, aki életet
ad"; de a betű épp arra való, hogy a
lélek hordozója legyen.

CORGEY GÁBOR VERSEI

Ce ci tuera cela? A betü, a könyv va·
lóban rejt magában ember-ellenes s íg",
isten-ellenes lehetőségeket is. De Hugo
próféci'ájánál súlyosabb szö Krisztus pa
ranc.~a: "Tanulmányozzátok az íráso
kat!" A Szentírást és minden igaz em
beri művet, mert a könyvek titkába
kapcsolódik a biblia titka, amint az
ember titkába kapcsolódik az Istené.
Meg kell tanulnunk úgy olvasni, hogy
olvasásunk találkozás Legyen: köztünk s
a szerző, köztünk s az írásokat ki.fejtő

Mester között.

TÚTFALUSY ISTVAN

Simeon

Öreg.
Fehéren porlik, mint az út.
Napjai: végtelen
vedlése az időnek.

Ez már csak a le épülés
a hústalan rögeszme-vázra.
Ember, aki már nem történik: emberásvány.

Ennyire csilLapíthatatlan
halálvágyiól meghalni nem Lehet.
Itt van. Szörnyű jelenlét,
melunek: közelségétől senkinek
sincs kedve élni.
A szá,iakban megromlik minden étel.
És csigaként
behúzódnak a szervek.

Mégis. Kivárta. Látta.
Csak ránézett és tudta: ő az.
Felizzottak vel:ótlen csontjai.
Az évszázados mohával benőtt száj
megnyílt és himnuszt motyogott.

Most 7M1' szetetett volna élni.
Meghalt azonnal.

Még m"
Nem a szétfoszló álomsemmiben,
nem a vágy mézeskalácsországába jutt-"a, be,
nem a javulás labirintu.sán végigtapogatózva.
nem a kikövetkeztetett gondolatok szerint,
nem mitikus áttéteLeken át,
.nem az anyagmegmaradás elve alapján,
nem irodalmilag és nem jelképesen,
nem is jövőre és nem is ·holnap, hanem

még ma
'velem leszel a paradicsomban.
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