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„ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot”

Amit embertársadról szólnál
Minduntalan folyik a földön
egymás sorsának tárgyalása –
s míg szavaim egymásba öltöm,
új felszínt ölt a képek mása.

Az eredetit mint keresd meg,
mikor szinte mindegyik árnykép?
Hamis érvek egymásnak esnek,
csak bár egy halvány pászmát látnék!

A szavaidra jól vigyázzál,
azok oldanak, kötnek bármit,
mint keresztfonással a nádszál,
puha szövésben erős kárpit.

Amit embertársadról szólnál,
mondd, mintha magadról beszélnél,
mondataiba végzést pólyál
mind, aki van vagy nincs eszénél.

Almáskertedben ezer áspis,
azt suttogják mind, hogy szeretnek,
majd megvádolnak téged s mást is,
perköltség jár csak a feleknek.

…

Mit rád adott a földi ittlét,
gyűretlenül s mielőbb vedd le.
Esetleges, ki merre, mit lép –
ne válaszolj a gyűlöletre.

A Bibliát, az Istent felületesen ismerő, nem hívő 
ember kifogást keres, a tízparancsolatban köve-
telményt lát. Lelke mélyén talán attól tart, hogy 
abban a pillanatban, amikor megtapasztalja, Is-
ten valóságos, létezik, mindennek, ami hozzá kap-
csolódik, súlya lesz, és a felelősség is nyilvánva-
lóvá válik. Sokkal könnyebb valami egyszerűbbet 
elhinni, például azt, nincs semmi az életen túl. Ha 
a parancsolat szót halljuk, óhatatlanul eszünkbe 
jut a vallás. Sajnos, kevésbé a hit, a szeretet, az is-
teni gondoskodás. 

 Farkas Wellmann Éva új kötetében verstani 
vagy stilisztikai hibát nehezen találnánk, ez a 
profi zmus, tökélyre törekvés magát az Igét óvja. 

 Egyedi, szeretetteljes 
hang szólal meg a Létezés-
ben egyszer első paran-
csolat verses átiratában. 
A feszes, tömör poéma 
elgondolkodtat, felcsigáz. 
Az isteni, feltétel nélküli 
szeretet mellett lényeges 
dolgot mond ki: váljunk 
önmagunk templommá. 

 A második, Minden 
gondnak alján című vers a 
remény fogalmát bontja ki, 
ami jóval több annál, hogy 
ne imádjunk „faragott is-
teneket”. Nem ellenünk, 
hanem értünk szól, hiszen 
egészségesebbek leszünk 
mentálisan, ha betartjuk. 

 „Nem én vagyok hi-
bás, hogy nincsen érved” 
– írja a költő a Nevem 
hiába című versben. Az 
emberi mulandóság, a fö-
löslegesen magunkra ag-
gatott kacatok, a gonosz 
szavak és végül a minden-
ható Isten kegyelme kap 
központi szerepet ebben a 
költeményben.

 A Hogy megpihenjek 
nyelvezetében és tartal-
mában eltér az eddig olva-
sottaktól. Valójában nem 
is szól az Istenről, hanem 
inkább arról, hogy képtele-
nek vagyunk egyetlen na-
pot is pihenni. Szinte min-
dig van kifogásunk arra, 
miért kell a hetedik napon 
is hajszolni magunkat. 

 A következő igevers 
a szülők tiszteletére int. 
Ugyanakkor a szülővé vá-
lás felelősségére is felhív-
ja a fi gyelmet: „Elhagyta 
miattad nyögve szerzett, 
/ féltett önzését és magá-
nyát”. Kegyetlen, tiszta 
tükröt állít az olvasó elé. 

 A Sem a máséból, sem a 
magadéból című vers a Ne ölj! parancsolatot bontja 
ki. Nemcsak a tiltás, de a szabad akarat is ott van 
benne: megteheted, de „többé nem kereslek”. 

 A test szerelmében újból a szabad akarattal ta-
lálkozunk, a testi kívánság veszélyeire, a lehetsé-
ges csalódásra, a felelőtlenségre hívja fel a fi gyel-
met, túlmutat a paráznaság tilalmán. 

 A Mástól végképp a „Ne lopj” parancsolat át-
irata. Teljesen természetessé vált a földi javaink-
hoz való ragaszkodás, a harácsolás, a telhetetlen-
ség. Nem csupán az eltulajdonításról beszél ez a 
vers, hanem előre mutat, Jézus szavaira is utal, 
aki azt mondja, hogy ne gyűjtsünk ezen a földön 
mulandó kincseket.

 A kötet leghosszabb verse ugyancsak embe-
ri gyarlóságtól óv meg. Bár a parancsolat csak 
a hamis tanúbizonyság ellen beszél, a költő to-
vábbgondolása által gazdagodik az isteni tör-
vény. Ismerős, fájdalmas tapasztalat, amikor 
embertársunk ellenünk szól. A szavak kétélű 
kardok, ártani és használni egyaránt tudunk ve-
lük. Az Amit embertársadról szólnál a pletyka, 
intrika ellen érvel, s arra hívja fel a figyelmet, 
hogy lehetőleg úgy beszéljünk másról, mint 
magunkról. Az utolsó versszakot érdemes idéz-
nünk: „Mit rád adott a földi ittlét, / gyűretlenül 
s mielőbb vedd le. / Esetleges, ki merre, mit lép- 
/ ne válaszolj a gyűlöletre.”

 A Csak a tiednek lássék című vers zárja a Pa-
rancsolatokat. Ha bármit teszünk más ellen, 
visszafordul, és a gonosz tettnek mázsás súlyát 
nehéz cipelni. 

 A mások javára való áhítozás, irigység, önzés, 
áskálódás – mennyire ismerősen csengenek. Csak 
eredményt, sikert látunk az embertársunk éle-
tében, ezt kívánnánk magunknak is, de az addig 
megtett utat, küzdelmet már nem vesszük észre. 

Bátran ajánlom ezt a számomra igen kedves 
kötetet, lelki épülésre és az irodalmi remekmű-
ben való megmártózásra egyaránt alkalmas. 
Iránymutató térkép, út az Isten szeretete és böl-
csessége felé.

„ne csinálj magadnak faragott képet”

Minden gondodnak alján
Leszek neked, mint síkságnak a Gangesz,
soknak a több, kevésnek a mennyi.
A világ, amilyennek fested, olyan lesz.
Én nem szeretnék ilyen, sem olyan lenni.

Hosszú távra terveztem, ezerízig.
Hogy foglalhatnál hát kőbe, mázakba?
Ki anyaggá tesz, azé lesz, vele bízik,
szövetséges, ki ellenem lázadna.

Neked látni, megfogni lételem –
s a kép színe fénytől, időtől halvány.
Én nem fakulnék, hogyha kérhetem,
csak ott lennék minden gondodnak alján.

„tiszteld atyádat és anyádat”

És hosszan élhetsz
Tiszteld apádat és anyádat,
és hosszan élhetsz majd ezen a földön.
Tiszteld, mert van hová visszanézned,
látni: hogy lettél te a börtön.

Tiszteld szülőd, mert érted eljegyezte
magát az örök ébrenléttel,
fájdalmat szabadított magára,
túlzott örömmel maga bírt el.

Elhagyta miattad nyögve szerzett,
féltett önzését és magányát,
mikor mindebbe belebőgtél,
felmondott a gáláns halálnál,

kételyeit és milliónyi
gátlását mind reád ruházta,
hogy belső békéddé lehessen
mindez, vagy mindennek hiánya.

Miből fakadnál – tisztelj mindent.
Ne elemezd, a szellemed mi.
S ha azt mondod, hogy nincsen így,
tiszteld, mert szabad vagy ezt tehetni.
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