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tása mögött?« Én sem tudom. Tegnap kiderült, ma még derűsebb a
nap, az ég olyan tiszta kék, hogy meghatja az embert. Kiderül fölöt
tem is, vagy beborul? Ideiglenesen vagy végképp? Mit tudod: mi rej
lik Isten hallgatása mögött?" (1945. október 9.).- Tudatában volt em
beri esendőségünk és gyarlóságunk tényének, de ismerte a szenvedés
értelmét is, mint egyik hozzám írott levelébó1kitűnik: "Gondolj arra,
hogy amit átélsz, nemcsak csapás számodra, hanem ajándék is, min
den szenvedés ajándék és kegyelem, mert »az Isten csak választottjai
hoz szígorü«, írta Balzac."(1956. október 5.)- Két éven át, 1945-46-ban
írta az Egyhivő naplója című, kötetnyi terjedelműmunkáját, az evan
géliumokhoz fűződő gondolatait, mely még szintén publikálatlan.

Élete végén is versekkel búcsúzott, a kórházi ágyhoz kötötten.
1978 júliusában járt az idő, már a remény is tűnőben volt, érezte,
hogy többé nem térhet vissza szobájába, kedves könyvei közé. Csu
pán az élet végének kényszerűviselése és a testi fájdalmak marad
tak osztályrészéül, s a bölcs beletörődés az elkerülhetetlenbe: meg
témi övéihez.

Várnak mára halottaim,
ésvilágftanak nekem,
amint világftottam én is 
halottak estjén hűségesen.

Kérdés
Szekér a lejtőn fennakadt,
megtartotta egygondolat 
jaj, mit tettél,hogyaz ember
arca lángoló kárhozat?

Vád
Ezt az életet vállalom,
akad-e nékem irgalom?
Az Isten sohasem beszél,
de ftéletről súg a szél.
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Zsoltár
Mégis belőlünk fölfakadtJ
mireaz Úr sokáig tart,
megnY11t sebünkés boldogabb
lehet az6ta a világ,
a sír6csillag megpihen
ésfeledteti panaszát.

MégisJmi szegénylelkünktolt,
ki pokolhadat uisszaoert,
sorsunkb61 mi szögeztünkcsak
az egekre feszületetJ
s mélységeit az Úr talán
a mi szívünkben mértemeg.

Hívő
Ha sebfakad raitam,
fecskék betapasztjákJ
leszfészek és mennyország,
csillagok letapossák?
Angyalokvisszahozzák.

,
Ebredés
Mint szállanak belőlem Jmind
csupa lángoló szárnycsapásJ
forr6 áramokj fényjelekJ
most teljesedik a világ:
bennem zsendül, belém zuhan
és bévülúj életre kelj
feláll sírjáb61 a halott,
s az én szívemben énekel;
halld: a tenger vérembe tért,
ésa mesélő folyamok
ereimben találkoznak,
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Uram, hát bennem folytatod
a művet, akikezedből
játékbabaként kiesett?
Végigfutott milliárdnyi
tájat, sorsot, évezredet,
éskegyelmed rejtetthúrján,
alleluja, mosthozzám ért 
s mint a gőgicse1őgyermek,
kéri kezed melegét.

Belső élet
Vándorlok, teszek ésveszek,
bűnbe roskadok eleget,
mostbátran felhuzalkodom,
majd sárba ejtem homlokom,
demindenpercem rebbenés,
konok szárnypr6bálás feléd.

Másvilág
Ne hidd, hogymásleszaz a más,
csak világ marad a világ,
devándorolsz ésvégzeted
lsten kezéhez vezet.

Istentisztelet
Párbeszédünk zengszüntelen,
a néma zenenem pihen,
holtigse leszek Néked más:
pirong6 gyermek-dadogás.
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