
zunk táján. Irgalmatlanul átszúrni a Sárkányt, de megkímélni a
„gazdatestet”: nem megölni a Gonosszal együtt, hanem megszaba-
dítani tőle. Nincs ennél nehezebb feladat: a kozmikus intelligencia
szintjére az egyedi lelket felnövelni. Hogyan? A körzővel előrajzolt
séma nem vonz a betöltésre. Hanem működni szabad akaratból,
személyes érettségünk aktuális fokán:

erőnk szerint
a már kijelölt, de még köves úton.

A lámpagyújtogató világítson
az őr vigyázza a bozótot
a Vezér ne csalinkázzon félre
a sepregető szedje a szemetet
aki ép, vigye a csonkát
legyen, aki megtalpalja a cipőt
süvegeltessék meg, aki a cipót adja
a vízhordó szűrje meg a vizet
a tanító tanítsa, amit ő már megtanult
a művész tolmácsolni ne szégyelljen,
a fegyverhordozó távcsővel járjon

a zarándok tudja, hova tartunk
a vándor legalább remélje
a csavargó pedig igazodjon

A szükséges pihenőkben
mérjük fel a helyzetet
Tanácskozzunk
Mérlegeljünk

a szellemharcok tiszta sugaránál?!
…Hát ezt elpuskáztuk. S csak reméljük, nem jóvátehetetlenül.

Életrajz
Munkás-családból származom. Római katolikusnak kereszteltek,
1928-ban, Bián. Anyám sváb volt, született Andresz Borbála, apám
magyar: Juhász Ferenc. Egyszerű létezésem, mint az egyszerű magá-
nyon, a szártetőn kétágú termés. Mintha egy sárga búzaszál cső-tete-
jén két kalász tollasodik jobbra-balra, ez a boldog hármas egység volt
az én létezésem győzelme, hite, bizalma. Szüleim nem voltak buzgó
templomjárók. De az egyházi kötelezettségeket betartották. Az ünne-
peket, körmeneteket, a fúvószenés búzaszentelést, a zöld-tölgyfasát-
ras, virágszőnyeg-főutcás Úrnapját, az Anna-Jakab napi búcsú ha-
rangszavára anyám abbahagyta a főzést, tüdőbeteg apám a pincéből
kék bögrével hozott bor melengetését nagy szőkerózsaszín tenyerei-
ben. De engem a szentségek megtartására köteleztek: a szombat dél-
utáni gyónásra, az áldozásra a vasárnap reggeli kismisén, hogy a kas-
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tély előtti országút ló és tehéntrágya-gyepes sarába térdepeljek bér-
máláskor. Nekünk nem volt Bibliánk. Nekem csak katekizmusom volt
és olcsó imakönyvem, aztán meg anyai nagyanyám kis csontcso-
maghoz, piros ládikához hasonlító sváb imakönyve, amit koporsójá-
ból vettem ki ima-kulcsvilla hernyósárga kezeiből. Bibliát először
Zugor István református lelkész lakásán láttam. Vigiliát meg kamasz
koromban a katolikus plébános lakásán, ahova szabadon bejárhat-
tam, használva aprócska könyvtárát, könyveit, a folyóiratokat. Most
már öt Bibliám van. Az elsőt egy öreg erdélyi költő küldte 1951-ben,
az újabb fordításokat, a katolikust és a reformátust Aczél György, piros
bőrkötésben. A mi tóparti nádfödeles házunk nem volt a családi béke
vályogtemploma. Pokolrobbanásokkal lángolt mégis-édes ottho-
nomban szinte minden nap. Mert betegség, szesz, baltacsapkodás,
sírás, vinnyogó kutyarettegés, köhögés, vér, de sohase káromkodás.
A békítő mindig én voltam, meg az örök vérokádás. Így nőttem azzá,
aki vagyok. Így lettem költő. Miféle részeg dicstelenségből? Ma egyre
többet beszélnek a genetikáról. Van is néhány nagy genetika-tudós
barátom. Könyveiket kívülről tudom. „Jó a genetikád”, mondja Eszter
lányom, az orvos. És a hitek, áldások, látomások. Elolvastam minden
ősi Szent Könyvet, vonzódva nagyon a misztikusokhoz, a látnokok-
hoz. De nem tudom, kitől örököltem mesterségem és kötelességem: a
költészetet. Mert a vers az én szabadságom, hűségem és szerelmem.
És marad az is, amíg elkéri öreg testemet a föld, hogy a Mindenség-
gel összeolvadva én is talaja legyek a boldogságra vágyó Világegye-
tem Magánynak. Jaj, én Titok-Istenem: Szent Világmindenség!

Mi végre vagyok
a világon?
Igazi feleletet erre a kérdésre csak a síron túlról adhatnék. Tudniillik,
ha beengednek a mennyországba, ott meglátom majd egészen világosan,
mi végre teremtett az Úr, mennyiben valósítottam meg és mennyiben
szabotáltam el a velem való örök tervét. Most csak azt tudom röviden
összefoglalni, hogy miért és hogyan jutottam el oda, ahol most vagyok.
Nem születtem túlságosan vallásos családba. Tisztalelkű cselédlányunk
vitt el először séta közben egy üres templomba, hogy megmutassa: a
Jézuska jelen van a tabernákulumban. Az első négy elemiben szent-
 életű hittantanító nénink meleg szeretén keresztül kezdtem az Úr Jé-
zushoz vonzódni. Azután több évre koraérett, nagyratörő és magányos
kamasz koromban beletemetkeztem az olvasásba, azt gondolván, hogy
megértem Ady Endrét és Schopen hauert. Templomba legtöbbször csak
azért mentem, mert a ciszterci gimnázium megkívánta és ellenőrizte.
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