
unokám felé, de András már talpon van, rohan a felesége után, a hallban
megállítja a telefoncsengő.

- Nagyniamát keresik.
Az a bolondos Zseni. A rádióban hallgat valami futballmeccset, a be

mondó dicséri a szilárd védelmet, Zseninek erről eszébe jut, jóságos egek,
elfelejtett gratulálni Szilárdka-napra, az ördög vigye a memóriáját, ezért
jött éppen ma.

Nem megyek vissza a helyemre. A fiatalok kint vannak a konyhában.
Semmi keresnivalóm náluk. Legjobb a kuckómban. Egyedül vagyok.

Odakocogok akarosszékhez, elengedern magam, huppanok, ahogyan
huppanók. Senki sem szisszen fel, hogy tönkreteszem a rúgókat. a lezök
kenest megsinyli a bútor, hívni kell megint a kárpitost. Ez az öreg jószág,
ameddig én élek, addig már kitart. Utána úgyis szemétre kerül. A fiata
loknak nem kell. A mi értékeink, a mi féltve őrzött csecsebecséink, a mí
nagyra tartott javaink az ő számukra vásott kacatok. Becsukjuk a sze
münk és a tárgyakból egyszeriben eltűnik, ami szép volt bennük, ami
rangot adott nekik. A tárgyakat is elhagyja a lelkük. Nekik is van végső

sóhajuk.
El ne felejtsem a virág selyempapírját. Ancsa biztosan a szemétré

veti. Kár lenne érte. Nagyon jó papír.
Nagypapának is tele volt velük a kabátzsebe. Ha megkérdeztem. miért

rakja el őket, rámhunyorgott pillátlan szemével: csak nem képzeled, hogy
eldobom? Kínevettem érte. Ma már értem. A javakkal való gazdálkodás
az élet végére összezsugorodik.

Szegény fiatalok! Nekik sem könnyű velem. Mégiscsak szerétettel
készültek a névnapomra! Ancsa most sír odakint, András csillapítja. Miért
sikerült ilyen szerencsétlenül? Nem ezt akartam. Tele vagyok jószándék
kal, segítőkészséggel. Szeretnék észrevétlen maradni közöttük. A világért
sem lenni a terhükre. Ez lett belőle. Keserűség. Nem tehetek rója. Az
évekkel nemcsak a test öregszik, de a képesség is, hogy ki tudjuk fejezni
a szeretetünket. Hogy közölni tudjuk, ami jó van bennünk. Hogy úg.y je
lenjenek meg az érzéseink, ahogyan érezzük őket, nem pedig eltorzultan,
felismerhetetlenül.

Drága gyermekeím. . . Csak annyi erőm lenne, hogy értelmesen tud
nálak szeretni benneteket. Ti nem tudjátok, milyen nehéz rninden az
életben. Elmenni is. Nem mi választjuk meg a napot, az órát. Legyetek
eJnézőek. Addig is ...

J

Az értelem elvezet az út egy részén a hit felé, de nem tudja azt megadni
senkinek. Bár a hit valóban ésszerű, mégsem vezet el semmiféle okoskodás
Istennek Krisztusban váló megtestesüléséhez és a Szentháromság titkához. Ter
mészetes ésszel nem lehet felfogni, hogy miképp egésziti ki a teremtés múvét
egy hidépités vagy a gyermek születése, és hogy miképp viszi tovább a meg
t'óltás misztériumát a kórházi beteg szenvedése.

Michel Quoist

Isten parancsai mindenkor a szetetet tanúsítására és a teljes emberi élet
megvalósítására ösztönöznek. Csak aki ezeret, ismeri föl Isten akaratát és dönti
el helyesen, hogy mit kell cselekednie.

JohannesDegenhardt
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