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nem juthatunk ki előrefutva. Elvész, ki visszafordulni
képtelen. A jövő ígérete két mondatban összegezhető.
Ma erőforrásrabszolgákkal dolgoztatunk, holnap eszközök nélkül, a tulajdon két kezünkkel kell megteremtünk létfeltételeinket. Ma még futhatunk előre, de új
hajnala csak azoknak lehet, kik visszatalálnak atyáik
útjára.

De hal vagyok, és nekem ez bőségesen elég,
mert úszásom szavaid sodrában rohan,
és szivárvány kíséri, amíg a tengerig elér,
ahol eggyé válik vele örök boldogan.
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Életed köntösét a sors bőven kiszabta,
bár, nekem úgy tűnik, most valahol szorít.
Kezedbe az Isten az Ő lámpását adta,
szemedben a lámpafénye mégis hunyorít.
Amióta ismerlek, ősz fejeddel százszor,
elénekelted már a szeretet dalát,
s nem csüggedtél akkor sem, ha százszor
szólítottad megtérésre a templom négy falát.
Hát miféle métely sorvasztja lelkedet,
vagy a történelem vasa szántott túl mélyre,
mert nem látom derűs, virágos kedvedet,
tán őszöd fordult bele a könyörtelen télbe?
Más búja van a te vénülő szívednek,
nem terem gyümölcsöt az elvetett kalász!
Nincsen folytatása vértanú hitednek,
s így fogás nélkül maradt a jó öreg halász!
Hát tudd meg te halász, én is hal vagyok,
s ölelő hálódat büszkén viselem!
Bár nem vagyok akkora, mint azok a nagyok,
kikre hálóidat nap - mint - nap kiveted!

Egy gondolat megértéséhez gyakran egy egész könyvtár
szükséges. – Egy gondolat megértéséhez gyakran egyetlen
egy könyv sem kell.
***
Kétfajta eltévedés van: ha mindenki egy irányba megy,
vagy ha mindenki más irányba megy.
***
A hatalom másokat küld előre, a szeretet másokat hív maga
után.
***
Úgy tűnik, lehet az ateizmusnál is mélyebbre süllyedni,
amikor Isten hiányát már nem érezzük hiánynak. Talán
ennek a korát éljük…
***
Sokkal könnyebb lefelé csúszni, mint felfelé kapaszkodni.
***
Az emberi gondolkodás még nem szobatiszta.
***
Az álom szertefoszlik a valóságban, a valóság szertefoszlik
az álomban.
***
Előtérbe kerültek a hátsógondolatok!
***
Ecce homo. A jó embernek is vannak rossz tulajdonságaik.
A rossz embernek is vannak jó tulajdonságaik.
***
Bármilyen hatalom is álljon fenn, olyan igazságot nem
enged az kimondani, amelyik ellenkezik vele.
***
Tudni kell a mélységről, ha a magasban vagyunk. – Tudni
kell a magasságról, ha a mélységben vagyunk.
***
A behódolásnál csak egy rosszabb van: a lázadás.
***
Az átok ellen nem lehet fellázadni, az áldást nem lehet
visszautasítani.
***
Ön-irodalom-kritika. Olyat olvas magától, amit másoktól el
sem olvasna.
***
Teológia. Egy dogmatikus kijelentést csak egy másik dogmatikus kijelentéssel lehet megcáfolni.
***
Minden lét: együttlétezés…
***
Semmiben sem hinni ugyanannyit jelent, mint mindent
lehetségesnek tartani.
***
Az erőszak forrása legtöbbször az engedelmesség.

