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Mit panaszkodsz, elhagyatott lélek' Mire jó ez a nyugtala'l
csapongás az élet háza körül? Miért nem tekintesz inkább a messee:
ségbe, amely tiéd, ahelyett hogy azért kiledenél, mi idegen sza
morha? Többet ér egy élő galamb a tetőn, mint egy félhalott ve
réb, mely görcsösen vonaglik kezedben a félelemtől.

= A mély kutak. Évekig tart, míg a vödör fölér, és alig érinti
a kávái, máris újra lemerül, hamarabb, mint amennyi idő ahhoz
kell, hogy az ür fölé hajolj. Azt hiszed, kezedben tartod, és mári.~
hallod csobbanását a méluben, Mégcsak nem is hallod.

= Az ember erői nem olyanok, mint egy zenekar. Az ember
nél minden hangszernek mindig és teljes erőből kell szólnia. Nem
emberi fül számára rendeltettek és nem adatott nekik. egy eqész
hangversenyre való idő, mely alatt minden egyes hangszernek
reménye lehet rá, hogy legalább egyszer érvényesüljön.

= Néha úgy látszik, miniha így volna a dolon: ez és ez a föl·
adatod, és pontosam. annyi az erőd, amennyivel jól vénrehaithatod,
(sem több, sem kevesebb; kétségkívül össze kell szedned magad,
de aggodalomra nincs okod). Időd is elég és jószándékod is van'
a munkához. H ol hát a nagy föladat végrehajtásának akadálya?
Ne vesztegesd keresésével idődet; talán nincs is.

= Fejeddel át kell lukasztanod a falat. Nem nehéz: a fal vé
kony papirból van. Tudod, mi a nehéz? Hogy meg ne csaljon a'
festmény a papíron; nagyon is csalárd módon éppen azt ábrázol
ia, hogyan lukasztod át a falat. S a látvány aztán fölkelti benned'
az önáltaló kérdést: hát nem minden. egyes pillanatban ál
lukasztomt

= "Folyton a halálról beszélsz és mégsem halsz meg." - "És
mégis meghalok. Amit mondok, haftyúdalom. Az eouiké hosszabb,
a másiké rövidebb. Mi1lU1ig csak egy-két szó a különbség."

= Ha egy kard sebet ejt lelkeden, ez a fontos: nyugodtau
.~zembenézni vele, a kő hidegségével fogadni a penge hidegsé
oét. A seb által a sebesülés után sebezhetetlenné válni.

= A hallgatagság a teljesség egyik ismertetőjele.
= A hiúság rúltá tesz; tehát meg kellene ölnie, de nem öli

meg, csupán megsebesíti önmagát. és sebzett hiúság lesz.
= Hinni annyi, mint fölszabadítani magunkban azt, ami el

pusztíthatatlan; pontosabban annyi, mint fölszabadulni; 'Vagy
még pontosabban, elpusztíthatatlannak lenni. S még ennél ?,~

pontosabban: élni.
= A gondok, melyeknek .'Nilyára a kiváltságos hivatkozik az

elnyomotlakkal szemben, nem mások, mint a kiváltságok fönntar-
iásdnak: gondjaí. .

= Kiűzettünk a paradicsomból, de a paradicsomot azért nem
rombolták: le. I gy e kiűzetés bizonyos módon eshetőséget jelent
.~zámunkra: mert ha nem űetek. 'Volna ki belőle, le kellett 'VOlWI
rombolni a paradicsomoi,

= Aki öngyilkos lesz, olyan mint a rab, aki látja. hogy hi
tótát állítanak föl a börtönudvaron. Azt hiszi, neki állítják; ki-
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~zökik éjszaka zárkájából, lerohan. az udvarra és föUcöti magát.
= Az eredeti bannek három lehetséges büntetése volt• .A leti

szelídebb, ami valóban meg is történt: a kiazetés a paradicsom
ból. A második a paradicsom, lerombolása lett volna. A harmadik
- s a learetteneiesebb: - ha minden egyéb változatlan mo:rad,
éppen csak az örök élet válik elérheteilenné.

= Ime a régi bohózat: nem engedjük el a világot és panasz
kodunk, hogy nem enged el a világ.

= A halálban az a legkegyetlenebb, hogy egy látszólagos
1twgsemmisülés valódi fájdalmat okoz.

A BONROL, A SZENVEDEsROL, A REMENYSEGROL
ÉS AZ IGAZ OTRÓL

Ha sima talajon mennél és megvolna benned a jóakarat,
hogy haladj, s mégis. hátrafelé lépkednél: reménytelen eset volna.
De mert meredeken kapaszkods» fölfelé, olyan meredeken, ami
,iőnek lentről nézve te magad is látszol: lépéseidet hátrulelé Mm
okozhatja más, mint a terep. Ezért nem kell kétségbeesni felőled.

= Ha egyszer magadba fogadtad a Rosszat, nem kivánja töb
bé, hogy bizzál benne.

. = A hátsógondolatok, melyekkel a Gonoszt befogadod ma
gadba, nem a te gondolataid, hanem a Gonoszéi.=A varjak azt áUítják: egyetlen varjú ledönthetné az eget.
Ez kétségtelen, de nem bizonyit semmit az ég ellen, mert at ég
éppen ezt jelenti a vm'júnak: lehetetlen.

= A mártirok nem bec.~ülik le a testet. Fölmagasztalják a ke-
resztre. Ebben me.qegyeznek ellenfeleikkel. .

= Fölajánlották nekik, válasszanak: vagy királyok lehetnek,
vagy királyok hirnőkei. Mint a gyerekek, mind hírnök . akart
lenni. Ezért van légiónyi hírnök; járják a világot, és minthogy
nincs király, egymásnak kiabálják az értelmetlenné vált üiene
tet. Örömest végetvetnének nyom,orult életüknek, de nem mernek,
az eskü miatt, amit tettek.

= Nincs más világ, mint a szellemi; amit érzéki világnak ne,
vezünk, az a R08sz a szellemi világban; s amit rossznak neve
zünk, nem más, mint állandó fejlődésünk szükségszerasége.

= Az igazán hatalmas látás eUm szétfoszlik a világ. G1/önge
«zemek előtt measedárdul, A 'még gyönaébbek előtt öklét rázza.
A még ezeknél is gyöngébbek iránt irgalmatlan: agyonsujtja azt,
aki rá mer némi. . .

= Az a tény, hogy nincs más világ, csak a szellemi, elveszi
tőlünk a reményt és megadja nekünk a bizonyosságot.

= A saját asztaláról leesett hulladékokat eszi; ezért egy ideig
mindenki másn-ál jóllakottabb. De közben elfelejt asztalnál enni,
.~ igy elfogy a hulladék.

=.A szenoedée csak idelent szenvedés. Nem azért, mintha
akik idelent szenoedmek, odaát szükségszerilen fölmagasztaltai
nának seenoedésűk miati, hanem azért, mert amit e világOft szer,...
oedésnek nevezünk, anélkül hogy megváltoznék, ha egys~er meg
szabadul ellenfétéfől: boldogság.


