
közel van a mennyeknek országa!" Ezek a szavak mint kinyilatkoztatás sugara
érintették lelkét. Elment a paphoz, hogy e szavak magyarázatát kérje tőle.

A pap megmondja neki, hogy ezekkel küldötte az Úr tanitványait ki a világba,
az Evangélium-hirdetés nagy útjára.

Ferenc lángoló lélekkel felkiált: "Ime, ez az, amit lelkem kiván!"
Egyszerüen, a szó tulajdonképeni értelme szerint vette be lelke ezt a szent

szöveget és gyors elhatározással leszűrte belőle a gyakorlati élet számára az
igehirdetésre való kötelezettséget. Erre oktatta tanítványait is.

És "Mondom neked - szól egy alkalommal barátjához, Ugolino biboros
hoz -, az Úr az egész világ hasznára és lelkiüdvére küldötte testvéreimet és ha
megtartják, amit igértek, megadja nekik mindazt, amire szükségük lesz a hitet
lenek és a hívők országá ban",

És ismét: "Szenteljétek magatokat egészen az Evangélium szolgálatára,
mert az Úr nem hivott titeket ebbe a rendbe, hogy hazátokban békésen és
nyugodtan müveljétek a magatok és rokonaitok üdvét. Ő azt akarja, hogy nevét
kivigyétek a népek és királyok színe elé; hogy ne ké#lekedjünk akaratának
megvalósitásában, még ma fölosztjuk magunk közt Olaszországot és a legtávo
labbi országokba is elmegyünk missziót tartani",

'fo * *
Ilyen és hasonló gondolatok közt, amelyek a Caritas Christi urget nos

ellenállhatatlan erejét legtökéletesebben kifejezésre hozták, haladt végig tanít
ványaival a poétikus Umbrián, "az elveszett Paradicsom e földön visszamaradt
részén, , ,"

Ezért óhajtotta volna a vértanuhalált, ezért ment Marokkóba, ezért osz
totta fel az 1219-i káptalani összejövetelen testvérei közott az általa ismert
világot, ezért ment Palesztinába". de a vértanuság nem volt Isten akarata.

Viszont közben élete .mínd jobban hasonult Krisztus életéhez: jelleme
teljesen megérik és alapszíneí egyre tökéletesebben bontakoznak ki.

És ez az alapszín: a szeretet, - szent tűz, amely elárasztja lelkét és fel
emészti testét és csak egyet akar, egyet ismer: ,,0, Uram, Te Fény, Te Jóság,
Te Szeretet, ne engedd, hogy csak én egyedül szeresselek, hanem engedj hódi
tani, dolgozni Érted és Neked, ,. hogy Hozzád kössem a lelkemet, úgy ahogy
én vagyok-Hozzád kőtve: A SZERETET KOTELÉKÉVEL",

OLV SZÖRNVŰSZÉP

Oly gyönyörűszép az éjszaka!
Tíz vagy húsz lámpa ömlő,

kifehéredett sugara
egyenesen szíven lő,

Remélem. megdicsőülök

s a levegő s a kertek
s a kertekben a sok tücsök
majd rólam énekelnek,

De .addig is, míg alakom
emlékeikbe átszáll,
kézenfekvő hasonlatom
a mexikói császár,
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amint döbbenten szembenéz
a tíz-húsz puskacsővel , , ,
Jaj, átöröklött szenvedés,
mily szép lettél idővel! Toldalagi Pál



NEUHASZTÉNIÁS ÉJJEL

Gyerekként alvó szemeim
éjszaka fölriadnak
és látják, hogy magától és
csöndben kinyilt az ablak
és látják és felismerik
az eget és a földet,
országaimat, amiket
mások elörököltek.

Mutatja magát a világ,
a lombos fa, a holdas
s macskákkal teli háztető

és parancsolja: olvass
belőlem késő reggélig
és aztán éjről-éjre,

megvesztegetve és bután,
a lényeget nem értve.

KONOK SZEHETETBEN

Tünődj fölötte, nyomorult
és sírj is, hogyha tetszik.
Tudom, ezek a csillagok
a szívet is kimetszík;
a bölcseségük belenyes
az élő húsba mélyen,
de aki ezt nem állja ki,
nem érdemli, hogy éljen.

A babás bánat nem elég
s mit eltemet a holnap,
nagyon is kevés az a gyász,
örökké fuldokolnak,
kik önmaguknak foglyai,
a mindhiába élők,

a mindenség fortélyait
kétségbeesve -nézők.

Toldalagi Pál

Mindegy, hogy mit teszel. Nem ítélkezhetünk
fölötted - Csak az Isten!
De rajtad áll, hogy élünk, vagy halunk;
hogy szomjad elveszitsen;

hogy összezúznak öleléseid,
vagy féltve összefognak?
A hű szívek nem egymást égetik,
csak egymásért lobognak.

Igy lesznek foglyok és ártatlanok
a konok szeretetben,
mely, mínt a hajnal, tartja a napot
s mint az éj, feneketlen ...

Te poklokat cipelsz s megosztanod
e poklokat velünk kell".
Kegyetlenül, ahogy gyermek szokott,
élsz vissza szívünkkel.

Magaddal együtt mínket is letörsz
s míg veled zuhanunk mí,
az elragadtatott földet s eget,
az életet tudod hazudni!

Toldalagi Pál
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