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Igen, hazamentél, hiszem, hogy az Örök hazába! Sze-
mélyes önfegyelemből, hősiességből és mindhalálig 

való hűségből példát adva nekünk.  

 
Istenem, köszönöm Neked Totya testvérünket!  

 

*** 

 

FODOR ÁKOS 

VERSEK 
 

AZ IDŐ CAMMOG... 
 

Az idő cammog, vagy rohan, 

de végül elhagy biztosan: 

e gond fagyasztja vérünk... 

 

Ám sírni rajt' nem érdemes: 

bölcsebb, aki módot keres 

jól élni, amíg élnük... 

 

 

AXIÓMA 
mire megtanulsz 

énekelni, dalod már 

rég nem arról szól 

 

 

EGY AJÁNDÉK ELHÁRÍTÁSA 
Ne adj igazat. 

Neked túlsokba kerül; 

nekem meg épp van. 

 

 

ROMÁNC 
Lám, ez a kedves nő is 

mellettem öregedett meg 

a metrón: 

föladva 

(előnyös) profil- 

helyzetét, szembefordult. 

 

 

 

PÉNELOPÉ 
tétlenség tervét 

szövöm éjszaka - nappal 

fölfejtem azt is 

 

 

 

EGY HAIKU TÚLCSORDUL 
ikrásodsz, mézem, 

színed mélyül, aranyam, 

borom, erősödsz; 

hunyoroghatok-e még 

fényedben, napom? 

 

 

 

MERZA JÓZSEF 

TERÉZ ANYA… 

 
A 60-as évek második felében felismertük, 

hogy a kétségtelen alacsony gazdasági színvonal 

mellett, a magyar társadalom a második világ tagjaként, 
a harmadik világhoz képest még mindig sokkal jobban 

él. Lelkiismereti kérdéssé vált, hogy "van-e 

szegényünk". Az egyedi eseteken túl törekedni 
kezdtünk a szegények szervezett támogatására a 

számunkra adott legális vagy nem legális csatornák 

felhasználásával. Mai szemmel nézve is tekintélyes 

összegek jöttek létre. Hamarosan már gondot jelentett a 
gyűjtött összeg "kiajánlása" a konvertibilis valutát 

használó országokba. Személy szerint ismertem olyan 

barátaimat, akik a hosszabb időn át megtakarított 
pénzüket teljes egészében felajánlották Teréz Anya 

szegényeinek segítésére.  

Olyan, köztiszteletben álló tagunk is volt, aki 
személyesen ki akart menni segíteni Indiába. Teréz 

józan gondolkodását jellemzi, hogy az ilyen szándékot 

fontolgató embereknek azt javasolta, hogy hazájukban 

keressenek gyakorlati segítő – anyagi vagy egyéb - 
területeket. 

Ebbe a témába nem megyek bele 

részletesebben. Miközben figyeltünk sokfelé, 
váratlanul Lékai bíboros tette lehetővé egy országos 

gyűjtés megtartását. Indítékait nem ismertük, dehát 

mindenkinek lehet szíve akkor is, ha egyébként meg 

van kötve a keze és könnyíteni akar a lelkiismeretén. 
Borítékba tettem hát egy elfogadható, túl nagy 

gyanút nem keltő összeget és bementem a Bíboros 

fogadóórájára és közöltem, hogy barátaim ezt a pénzt 
küldik Teréz Anya számára. Lékai tudhatta, honnan fúj 

a szél, dokumentálható, hogy nem szerette a 

bázisközösségeket, de átvette a borítékot és amikor el 
akartam jönni, pedánsan megjegyezte, hogy nyugtát fog 

adni róla. Kovács Teri volt velem, tanúskodhatna, ha 

élne. Ennyi az egész. Az elismervényen 1978-nak 

kellett volna szerepelni, a gépelési hibát nem vettem 
észre. 


