
Egy darabig az udvarban [árkált, tébolyogva járkált a sétányon, aztán
nekiütődött a falnak.

Keze megtalálta a falat, a kórház falát. Újra végigcsúszott a kúsza ceruza
írásokon, karcolásokon. végigfutott a neveken, ahogy betűzte: Kunt Anna,
Willinger Mar. . . .

Ceruzakapszlit húzott elő a köpenye zsebéből, azzalkaparta a falat, oly
kétségbeesetten, mint aki be akar hatolni ebbe az időtlen, vénséges vén falba.

Aztán már ő se volt egyéb, mint néva 'kórház falán.

-
:MICHEL QUOIST IMÁIBÓL

A ma már nagyhírű francia aszkétikus író személyéről lényegileg csak any
nyit tudunk, hogy a fiatalabb korosztályhoz tartozó katolikus pap, aki vala
mikor ipari munkás volt. Négy könyvét emelik ki a kűlföldikatolikus lapok.
E könyvek egyikét, amelynek Prieres, azaz "Imák" a címe, eddig hét nyelvre
fordították le, köztük lengyeire is. A kötethez írt előszavában megállapítja a
szerző, hogy voltaképpen elmélkedések ezek az imák, amelyeket nála átélés
előzött meg. Célja segítséget nyujtani 'ahhoz, hogy életünk imává váljék és az
ima által megváltozzék. Maguk a tények és észlelések, amelyek köré elmélke
déseit fűzi, mind hitelesek. Amire példát és ösztönzést kíván adni: hogy a
keresztény hívő ne csupán arra szűJkítse figyelmét, hogy szorosan vett elmél
kedéseiben hallgassa, rnit rnond neki Isten, hanem egyéni életében és a világ
jelenségeiben is ügyeljen fel Isten szavára, mert "Isten fordul felénk minden
történésben, még a kevésbé jelentősekben is".

A TEKINTET

Lecsukora pilláimat Uram!
Ma este szemeim már elvégezték munkájukat
És tekintetem, mely egész nap az emberek kertjében sétálgatott, visszatér

lelkembe.

Köszönöm Uram szememet, a nagy távolságra kitárt ablakot,
Köszönöm tekinteteme;;, amely úgy viszi lelkemet másokhoz, ahogyan napod

adakozó sugara a világosságot és meleget árasztja.
Ezen az éjszakán arra kérlek, hogy holnap a reggeli világosságra nyíló szemeim
Készségesen szolgálják lelkemet és Istenemet.
Add Uram, hogy szemeim világitsanak,
Hogy nyílt tekintetem vágyat keltsen a tisztaság után:
Add, hogy tekintetem ne legyen kiábrándult,

csalódott,
kétségbeesett,

De tudjon csodálkozni,
lelkesedni,
szemlélődni.

Add, hogy be tudjam zárni szememet, hogy Téged biztosabban megtaláljan,
De félelemből soha ne forditsam el a világtól,
Adj mélyreható tekintetet, hogy felismerhessem jelenlétedet a világban
És add, hogy az emberi nyomorúság elől soha ne zárjam be szemeimet,
Hogy tekintetem józan és határozott legyen,
De tudjon szánakozni,
Szemem tudjon könnyet ontani.
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Add, hogy tekintetem ne piszkolja be, amit érint,
Ne zavart keltsen, hanem meanuuqtasson,
Ne szomorítson, hanem Qrömre derítsen,
Ne csábítson, nehogy foglyul ejtsen,
De hívogasson, magával ragadjon, magunk fölé emeljen.

Tedd, hogya bűnöst megzavarja tekintetem, mikor felismeri benne a Te
világosságodat,

De ne szemrehányást olvasson ki belőle, hanem bíztatást.
Add, hogy megrázza a tekintetemmel val6 találkozás, mert benne Istennel

találkozik.

Add, hogy felhívás legyen,
Trombirosz6,
Mely mindenkit kicsal háza küszöbére,

Nem miattam Uram,
De mert Te haladsz el arra.

Hogy mindez benne legyen a tekintetemben Uram!
Ma este újra
Neked adom a lelkem,

a testem,
a szemem,

Hogyha testvéreimre nézek,
A te szemed nézzen rájuk
És belőle intés szálljon feléjük.

VAN IDÖM URAM ...
Sétálgattam Uram,
Kint járkáltak az emberek.

Jöttek,
Mentek,
Siettek,
Szaladtak.

Biciklisták gurultak,
Kocsik robogtak,
Teheraut6k dübörögtek.
Az utca futott,
A város futott,
Mindenki futott,
Futottak, hogy időt ne veszítsenek,
Versenyt futottak,
Hogy behozzák az időt,

Hogy időt nyerjenek.

Viszontlátásra, uram, bocsásson meg, nincs időm,

Majd újra eljövök, most nem tudok várni, nincs időm,

Bejejezem. levelem, mert nincs több időm.

Szívesen segítettem volna Önnek, de nincs időm.

Nem vállalhatom el, nincs időm.

Nem tudok gondolkozni, olvasni, túl vagyok terhelve, nincs időm.

Szeretnék imádkozni, de nincs időm!

Uram, Te megérted őket, nincs idejük.
A gyermek játszik, pillanatnyilag nincs ideje, majd később .•.
A tanul6nak el kell készíteni a feladatát, nincs ideje, majd később ...
A gimnazistának tanfolyamra kell menni, sok dolga van, nincs ideje, majd

később ..•
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A fiatal ember sportol, nincs ideje ... majd később ..•
A jegyeseknek be kell rendezni lakásukat, nincs idejük ..• majd később.

A családapának gyerekei vannak, nincs ideje majd később.

Nagyszülőknek unokáik '1.'annak, nincs idejük majd később ...
Betegek, gondjaik vannak, nincs idejük .• . majd később ..•
Haldokolnak! nincs . . .
Késő! ... Több idejük nincs!
Igy szaladnak az emberek mind az idő után, Uram!
Atrohannak a földön
Sietve,
Tülekedve,
Túlterhelve,
Fejvesztetten,
Hajszoltan,
Sohase érik utol magukat, nincs elég idejük,
Minden erőlködésük ellenére nincs elég idejük,
Egyáltalán nincs idejük.
Tévedtél számitásaidban Uram!
Alapvető hibának kellett történnie.
Az órák túlrövidek,
A napok túlrövidek,
Az élet túlrövid !

Te, aki időn Tdvül állsz, Uram mosolyogsz, látva, hogyan hadakoznak az idővel,

De Te tudod mit csinálsz.
Te nem tévedsz, mikor az embernek az időt kiosztod,
Mindenkinek adsz időt, hogy megtegye, amit akarsz, hogy cselekedjék.
De nem szabad az időt elvesztegetni.
Az időt elpazarolni.
Az időt agyonütni.
Az idő ajándék, amit nekünk teremtettél
De múlandó ajándék,
Elröppenő ajándék.

Uram! van időm.

Minden idő az enyém,
Minden idő, amit adsz,
Eletem évei,
Eueim. napjai,
Napjaim ÓTái,
Mind az enyémek.
Rajtam áll, hogy betöltsem, csendesen, nyugodtan,
De betöltsem egészen, szinültig,
Eléd hozzam, hogy a poshadt vizet
Nemes borrá változtasd, mint egykor a kánai menyegzőn.

Uram, ma este nem időt kérek Tőled, hogy ezt vagy azt elvégezzem.
Add kegyelmedet, hogy az időben, amit nekem ajándékozol, lelkiismeretesen

azt tegyem, amit Te akarsz.

SZERETEM A GYERMEKEKET!

Szeretem a gyermekeket, mondja Isten;és azt akarom, hogy mindenki hozzájuk
hasonló legyen.

Nem szeteteni az öregeket, mondja Isten, legkevésbé a koravén gyermekeket.
Tovább - öröktől fogva igy határoztam - birodalmamba csak gyermekeket

fogadok be.
Töpörödött, pupos, ráncosarcú, fehérszakállú gyermekeket, mindenféle

gyermeket, de gyermeket, csak gyermeket.
]qy határoztam, vissza nem vonom, mások számára nincs helyem.
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Szeretem a kisgyermekeket, mondja Isten, mert tükörképem bennük nem
homályosodott er.

Ok nem torzították el képmásomat, frissek, tiszták, hibátlanok.
Ha szelíden föléjük hajnIok, magamat találom meg bennük.
Szetetem a gyermekeket, mert ők még tudnak növekedni, fejlődni.

Útközben vannak, úton vannak.
De Q, felnőttektől, mondja Isten, semmit nem lehet várni.
Ok nem lesznek már nagyobbak, nem fejlődnek.
Elakadtak.

Ez borzasztó, mondja Isten, hogy a felnőttek azt hiszik, hogy ők már
megérkeztek.

Szetetem a nagy gyermekeket, mondja Isten, mert még tudnak harcolni. mert
még tudnak vétkezni.

Nem vétkeik miatt, mondja Isten, értsétek meg. - hanem mert tudják, hogy
uétkeznek: 'és mert megpróbálnak többé nem vétkezni.

De a felnőtteket, mondja Isten, nem szeretem. Ok soha senkit nem bántanak,
nem találnak magukban kivetni valót.

Nem tudok nekik semmit megbocsátani, nincs semmi, amit meg kellene nekik
bocsátanom.

Szivettépő ez, mondja Isten. Szivettépő, hogy mindez nem igaz.

De főként, mondja Isten, óh, főként tekintetük miatt szeretem a gyermekeket
Innen olvasom ki korukat.
Az én országomba legfeljebb ötéves szeműekjöhetnek, inert nem ismerek

szebbet, mint a gyermekek tiszta tekintetét.
Nincs ezen csodálkozni való, mondja Isten, Én lakom bennük, Én hajolok ki

lelkük ablakából:
Ha tiszta tekintettel találkoztok, azon keresztül Én mosolygok rátok.
Ezzel ellentétben, mondja Isten, nem ismerek szomorúbbat, mint kialudt

szemeket egy gyermekarcon.
Az ablak nyitva, de a ház üres.
Két fekete lyuk, semmi fény, két tekintet nélküli szem.
Szomoroon állok az ajtó előtt, fázom, oárol«, kopogok. Szeretnék mielőbb

bejutni.
S a másik, a gyermek, egyedül van.
Bezárkózik, kiszárad, megöregszik. Szegény öreg - mondja Isten,

*
Alleluja, alleluja - mondja Isten, nyiljatok meg kis öregek!
Istenetek, a föltámadt Örökkévalóság közeleg, hogy bennetek a gyermeket

fölébressze.
Siessetek, itt a pillanat! Készenállok, hogy gyermekarcotokat visszaadjam, a

gyermek szép tekintetét.
•

Mert szeteteni a gyermekeket - mondja Isten - s azt akarom, hogy mindenki
hozzájuk hasonló legyen.

ÉJJELl FUTBALLMECCS

Ma este a stadionban tizezer árnyéktól benépesítve leszállt az ei.
Es mikor a fényszóró k a tágas mező bársonyá t zőldre [esiették,
Az éjszakában tízezer hangú kórus harsant fel.

Mert a futballbíró megadta a jelt a játék megkezdésére.
Az impozáns szertartás zavartalanul folyt le.
A fehér labda egyik játékostól a másikig repült, mintha minden aprólékosan ki

lett volna számítva.
Tovább adták egymásnak a labdát, amely hol a földön gU1'Ult, hol a fejek föZött

repült.
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Minden játékos a helyén volt, ha rákerült a sor, fogadta a labdát és kimért.
rúgással annak adta, aki várta és továbbította.

Es mert mindenki megtette a magáét, ott ahol kellett,
Mert a kívánt erőfeszítést beleadták a játékba,
Mert mindenki tudta, hogy szüksége van a többiekre,
A labda lassan, de biztosan közeledett.
Es mikor mindenkí munkáját összegyűjtötte,

Mikor a tizenegy játékos szívét egyesítette,
A csapat föllélekzett és belőtte a győztes gólt.

Mikor távozás közben a rengeteg nép a szűk utcákon tolongott,
Arra gondoltam Uram, hogy az emberiség története nekünk hosszú játszma és

Neked ilyen nagy szertartás,
Csodálatos ceremónia, amely az idők hajnalán kezdődött és amely csak akkor

végződik, ha az utolsó résztvevő az utolsó mozdulatot is befejezte.

A világban Uram mindnyájunknak megvan a maga helye.
Amit mint előrelátó Tréner öröktől nekünk szántál.
Neked Uram szükséged van ránk, testvéreinknek szükségük van ránk és nekünk

is mindenkire szükségünk van.

Nem a hely a fontos, hogy első vagy utolsó vagyok-e, ha a maximuma vagyok
annak, aminek lennem kell,

Ime Uram, itt van Előtted a mai napom . . .

Nem húzódtam-e vissza a vonalon túlra, ahol zsebretett kézzel kritízálva
néztem mások erólködését ?

Jól tartottam-e helyemet és találkoztál-e velem, amikor játékmezőnyünket

szemlélted ?
Jól összejátszottam-e a szomszédommal és azokkal, akik a mezőny szélén

álltak?
Jól szolgáltam-e csapatoma t anélkül, hogy egyéni érdekekre törekedtem vcUna ?
Úgy szerveztem-e meg a játékot, hogy olyan gyözelmet vívjunk ki, amiből

mindenki kivehesse a maga részét?
A végsőkig harcoltam-e, a bukások, ütések, sebesülések ellenére?
Nem zavart-e meg a partnerek és nézők kiáltozása, nem bátortalanított-e el

meg nem értésük, szemrehányásuk, nem lettem-e gőgös, hallva a tapsot?
Eleget imádkoztam-e nem feledve, hogy Isten előtt ebben az emberi játszmában

ez a legelső vallásos teendő?
Most visszavonulok hálószobámba, hogy pihenjek Uram.
Holnap, ha füttyöd elinditja a játékot, újra játszom egy félidő t.
Naponta ujra, meg újra.
Add, hogy ez a játszma, amit testvéreimmel együtt kezdtünk, olyan magával

ragadó ceremónia legyen, amit elvársz tóWnk,
Hogy mikor utolsó füttyöd megszakitja életünket
Kiválaszthass minket a mennyország nagydíjára.

KOPASZ FEJ

Egy óra hosszat volt a szemem előtt,

Amíg a gyűlés tartott.
Szép koponya volt Uram.
Síma, fényes, övezve patkó alakhoz hasonlóan elrendezett hajtól, szigorúan l!

formához símitva.
A gyűlés untatott;
Volt időm gondolkozni.
Arra gondoltam Uram, hogy Te jól ismered ezt a koponyát,
Evek hosszú során át nem téveszted el szemed elől és újra és újra igent mondasz

természet úrnőnek, ha minden nap több és több hajszálat kér a
világító mezőről.
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Evangéliumodban mondottad: "Egyetlen hajszál sem eshet le fejetekről

engedélyem nélkül."
Igen Uram, Te szünet nélkül gondolsz ránk.
Igen, mielőtt léteztünk volna, öröktől fogva,
A világ teremtése előtt

Rólam álmodtál,
Rám gondoltál,
Szerettél.
Igen, a Te szereteted alkotott,
Egyetlen mintadarabnak és nem tömegcikknek,
Prototípusnak és nem gyári láncszemnek,
Elsőnek és utolsónak,
Nélkülözhetetlennek az emberiség számára.
Igen Uram, Te különleges életsorsot találtál ki nekem.
Igen, örök szándékod van egyedül velem.
Szivedben öröktől fogva csodálatos tervet hordozol az én számomra, ahogyan

az atya megálmodott gyermeke életének legkisebb részletére is gondol.
Igen, szünet nélkül érdeklődéssel figye lsz, vezetsz, hogy valóra váltsam

terveidet, utam Világossága, lelkem Erőssége.

Igen, 3zomorú vagy, ha eltávolodom, vagyelszököm utamról, de segítségemre
sietsz, ha elbotlom vagy elesem.

•
Uram, kopasz fejek alkotója, de mindenek fölött szép életek tervezője,

Te isteni Figyelmesség,
isteni Türelem,
isteni J elenvalóság,

Add, hogy pillanatra se feledkezzem meg Jelenlétedről.

Nem arra kérem áldásodat, amit saját magam határoztam életemre vonatkozóan,
Add kegyelmedet, hogy felismerjem és élhessem azt, amit Te álmodtál meg

számomra.
Uram, add, hogy kegyelmeddel élve, figyelmemet másokra irányítsam,

egyesülve a Te figyelmeddel, amit irántunk tanúsítasz.
Add, hogy térden imádjam bennük Teremtő Szerelmed misztériumát,
Hogy tiszteljem bennük a Te elképzelésedet és ne akarjam a magaméval

helyettesíteni.
Hagyjam, hogy az Altalad kijelölt utakon járjanak s ne akarjam a magam

útján vezetni őket.

Hogy felismerjem nélkülözhetetlenségüket a világ rendjében s hogy a
legkisebbek közül senkit sem tarthatok fölöslegesnek.

Hogy soha ne fáradjak bele abba, hogy őket szemlélve a rájuk bízott
kincsekből gazdagodjam.

Segits, hogy magasztaljalak az ő haladásuk láttán.
Megtaláljalak az ő életükben,
Hogy életük egyetlen pillanatra se peregjen le,
Egyetlen hajszál ne essen le a fejükről

Anélkül, hogy erre Veled együtt fel ne figyeljek.

Pápay Klára fordíUisa

-
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