
tehát színleg jót tesz is, nem úgy cselekszi, arnint kellene. Hitet színlel, de
nem Isten tekintélye vezeti ebben, hanem letagadhatatlan külső nyilvánvaló
ság. A természetének megfelelő jót akarja ugyan, szükségszerűen, de ezzel is
visszaél az emberek félrevezetésére.

A fájdalom is állandó kísérőjük. Nem az, amit testi fájdalom gyanánt ér
zünk. A fájdalom lényegéhez tartozik az akaratnak, az érzelmi világnak ellen
kezése, gyötrödése olyan dolgokkal szemben, amelyek hajlandóságának nem fe
lelnek meg. Ez a lelki fájdalom a legnagyobb, a leggyötrelmes·ebb. Ebben pedig
bőségesen kijut Sátánnak és angyalainak. Mindig "bosszankodnak", mert, ha a
világ urai szeretnének is lenni, a mindenható Kéz irányítását nem tudják meg
hiúsítani. Ideig-óráig eredményt érnek el, de sorsük a bukás. Mindenkit szeret
nének a pokolban látni. Isten kegyelme azonban kimenti kezükből a kiszemelt
áldozatokat. Ha a történelmet tanulmányozzuk, látjuk a nagy fordulatokat. ame
lyek az ördögi sereg minden tervét és törekvését meghiúsítják és visszavezetik
a világot Istenhez. Ez a sikertelenség okozza fájdalmunkat, és mivel a fájdalom
büntetés, azért az alvilág egyik állandó büntetése az az átkozódásban kitörő

fájdalom, amelyet a mindent mozgató Szeretetnek az ördögi gonoszságot meg
hiúsító működése vált ki benne.

EGY PILLANAT-

Kis udvar. Kívül magas tűzfalak,

körül csönd. Ködbe bújva vártalak.
Lassan lefolyt rólam a köd, s a fény
fölcsillogott a nap arany-ívén.

Egy pillanat, s fehéren, mínt a hó,
borul rám a zene, és altató
dalok lebennek fönn a légen át
s beborítják szobádnak négy falát.

Egy píllanat, s szomjas szívem fölött
kígyullad a fény. Bennem eltörött
dallamok hangját viszi tétova
nesszel a nappal józan zápora.

Egy pillanat, és érzem, nem vagyok.
Kábultan néznek rám a csillagok,
kérdík, ki voltam... S nincsen felelet.
Vagyok a visszasíró üzenet,

vagyok a könny, és semmi, semmi más,
haldoklók homlokán halott írás,
vagyok az illanó fény, semmi több,
egykor álom, - s most néma, földí rög.

Vagyok a pont és mínden felelet,
kerestem, és most míndent meglelek,
vártam és fáztam, - most már fény vagyok ...
S az örök fényben csöndben hallgatok.

Agoston lulián
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