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(értsd: hangzásvilágában) is. Eszközöm a finom kis véső és (írtam már valahol?) a „mókusszőrecset”. 
Noha azért néha én is fölveszem az ácsszekercét – ha nagyon muszáj. Körülbelül ennyi – ennyi, amit 
még el kívántam mondani. S még mielőtt elfelejteném, teszem hozzá Találkozások-könyvedre s az 
én Bábeli adottságaimra [Napkút, 2014] gondolva, hogy van valami közös bennünk az emberi párbe-
széd szerepét illető felfogásunkban is. Te ezt írod könyved borítójára: „Személyiségünk a kommuni-
káció: a találkozások, a kapcsolatok, a párbeszéd, a kölcsönös nyitottság és végső soron a szeretet 
révén bontakozik ki. Szeretném egyszer számba venni a sok-sok jó barátot, ismerőst, akik ingyen 
szerettek engem, szerettem, hogy szerettek, és hagytam magam szeretni…” Ez utóbbi mondat köz-
pontozása az enyém. Lehet, hogy versedben? Olyan szép. Saját könyvem borítóján pedig a követke-
zőket találom (az ilyenkor olykor-olykor elvárható, de általam adott fogalmazásban): „Isten a nyel-
vek »összezavarásával«, a többnyelvűséggel lehetőséget is adott: a párbeszéd, a szóértés lehetősé-
gét. A kinyilatkoztatás eme olvasatával a szerző mintha birtokába jutott volna valami titoknak, 
amiből (a beszélgetés létteremtő funkciójából) írásai formáját, a levélesszé műfaját is eredezteti. 
(Levelezéseit, dialogikus gondolatfutamait, logikai levezetéseit).” Ennyi ebből legyen is elég. Nem 
hiszem, hogy magyaráznom kellene. Legalábbis a rokonságot. De talán a rokonszenvet sem. Ennek 
ellenére látok, itt is észreveszek persze különbségeket is – szerényen mondom. A Te történelmi 
jelentőségű találkozásaiddal szemben az enyémek többnyire „csak” személyesek, ha nem is marad-
nak meg mindig a magánélet körén belül: valahol az irodalom, a közélet célkeresztjén képzelendők. 
Ami pedig ezen kis írás összehasonlításait általában illeti, nem kívánnak értékítéletet megfogalmaz-
ni. Még véletlenül sem. Analógiák csupán, véletlenek összejátszása folytán adódóak, s azon megfon-
tolásból, amelyről föntebb már szintén beszéltem. Talán túl sokat is. Ideje most már elhallgatnom. 
De köszönöm, mégis köszönöm neked, kedves Feri bátyám, hogy beszélhettem. Mert a Te kemény 
választásod s belőle következő hatalmas vállalkozásod indított mégis csak erre – e pár jó kívánó 
mondatocskára. A következő kerek évszámig is kívánok hát hasonló jókat, barátsággal és szeretet-
tel.

Ui.: A verseket mégis inkább mellékletbe teszem.
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„Én lefekszem én ágyomba
mint a testem koporsómba…”
Őrangyalok puha szárnya 
legyezgetett, én az ágyra 
gondoltam hol várt a dunyha 
hosszú imám mormolgatva 
„forogjatok szent keresztek…” 
láttam amint Jézus reszket 
forgó küllők és keresztek 
piros vére földre cseppent 
felvitték az angyalkezek 
felvitték a magas mennybe 
a nagy Isten eleibe 
Isten ült az aranyszékén 
mint apám az ágya szélén 
ha mondta a Miatyánkot 
miközben a puha ágyat 
melengette kályhánk lángja 
de jó is volt a tűz előtt 
melegedni ima előtt! 
Hol is járok az imában 
az előbb már mennybe szálltam 
„én lefekszem én ágyomba 
mint a testem koporsómba…” 
mennék én már koporsómba 
ott vár az a puha dunyha 
nem láttam még én halottat 
temetőket koporsókat 
ha ilyen lesz nem kell félnem 
koporsómba fekszik testem 
Istenhez száll  fel  a lelkem 
két jó anyám fenn vár reám 
Jézus anyja meg az anyám 
„Fehér rózsa Mária…” 
meg Pásztori Juliska.
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