
tökéletes, természetében és ama törvények tekintetében is, amelyek nö
vekedését és elmúlását szabályozzák. És a rO\S6Z eszközeivé csak az ember
kezében válhatnak, ha rosszul használják fel őket. így tehát fát ültetni
isteni tevékenység. A meddő föld termésre serkentése részvétel a teremtés
aktusában. És aki erre tanítja embertársait, az az isteni tervben részel
teti öket ... Aurelío, Valenta püspöke mégis gyanússá vált több kollégája
szemében.

Az egyház titka ez: szerves egységbe tudja fogni a Marotta-féle hu
manistákat, a Blaise Meredíth-szerű forrnalistákat, az olyan ostobákat,
mint a calabríaiak, a reformátorokat, a lázadókat és a puritán komforrnis
tákat, a politikus pápákat és a betegápoló-nővéreket, a világias papokat
és a buzgó antiklerikálisokat. Helyeslő'odaadást igényel egy meghatáro
zott tanhoz és rendkívüli eltéréseket enged meg fegyelmi szabályaiban.

. Szegénységet kényszerít papjaim és közben bankja tőzsdézik: nem
zetközi értékpapírokkal. A világtól való elfordulást hirdeti, mégis olyan
birtokokat gyűjt magának. mint bármely világi közősség. Megbocsájt a
házasságtörőknek és kikőzősíti az eretnekeket, Saját retormátoradval
szemben vasszigorral jár el, de kenkordátumokat köt azokkal, akik meg
akarják semmisíteni. Ez az a kőzösség, amelyben a legkeményebb az élet;
tagjai mégis e közösség kebelében kívánják halálukat; és legyen bár va
laki pápa, bíboros vagy mosónő, a legszerényebb falusi paptól is hálával
fogadja el a szent útravalót.

Az egyház mísztérium és parodoxon, Blaise Meredith most mégis
távolabb állt attól, hogy ezt megértse és elfogadja, mint húsz év óta bár
mikor. És éppen ez zavarta meg. Amikor jó egészségnek örvendett, rex
mészetszerűnek tartotta az eszmét, hogy Isten beléavatkozik az emberi
problémákba.. Most, hogy az élet lassan elfogyott belőle, meglepő volt
számára, milyen kétségbeesetten ragaszkodik a fizikai folytonosság leg
kisebb megnyilvánulásához. egy fához, egy virághoz, egy békés tóhoz a
hold fényének végtelen áradásában.

A völgy fölött enyhe szellő suhant végig, megrnozgatva a száraz
faleveleket és Fölborzolva a víz csillagos tükrét. Meredith borzongani kez
dett ,a hirtelen hűvösségben,szebájába tért és becsukta maga után ,a földiig
érő ablakot. Az imazsámolyra térdelt Krísztus fából faragott képmásaalá
és imádkozni kezdett ...

"Riter noster, qui es in coelis ..." j

De az ég néma maradt; s haldokló gyermeke számára nem. jött vá-
lasz az arc nélküli Atyától. Possonsn Lászl6 fordítása-----
ARNYAKTÖL KöZREFOGVA

A délután árnyaktól kö:zrefogva Az ágy, a székek szinte látomások
alámerült a hosszúfényű nap sugárban állnak mozdulattalan
a nagy folyó futtában jelmorajlik nem fejthetők, a ferde fény lesiklik
egymás ezüstjét űzik a halak kelyhek csukódnak, semmi sem suhan

A kis szoba boldog [ehér falára A létezésnek mintha súlya lenne
szeletnyi hold ágárnyékot szerez egyetlen földig érő árny az est
szekér zörög a lombrejtette úton az ég sötét madár felszáll s Mgy visszahul!
l'illámütésként villog az eresz ezernyi tolla mind csillogni kezd

A távolságok vakmerőn [eszülnek:
nincs pillanat, csak érkező folya.m
s időn kivűl a feltámadt világok
A csend most él és Krisztus-arca van
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