
A remény elhomályosul de az imádat meghajlik.
"Legyen meg a Te akaratod".
És a Szeretet - búsan - befejezi:
Deo gratias.

Nem vagyok ájtatoskodó. A reggeli misén kívül keveset imádkozom. De Isten
jelen van otthonomban. Jövök megyek, alig szólok hozzá, alig gondolok Rá. De
ci közel- van. Csak el kell fordítani fejemet a munkámtól, csak egy pillanatIig kell
keresnem út, márís megsejtem valami árnyékba olvadva szegényes falaimon.

Az egy lakásban élő család tagjai nem sokat beszélgetnek egymással. A lá
togatók miatt abbahagyják munkájukat, velük leülnek beszélgetni. Az apa és a
gyerekek, a gazda és a szolgák miről beszélgethetnek ? A reggeli étkezéstől az esti
étkezésig mindenki megy a dolga után, egyik az udvarra, másik a mezőre, van
aki a konyhába, ismét másik a városba. Néha egy-egy futtában odavetett szó,
parancs, biztatás. Ennyi elég.

És ha valami veszély közeleg, ott a gazda. Öt hívják. Ha valami nehezen meg
oldható, tőle kérnek tanácsot. A munka az ő szava után igazodik. Itt van. Ú a
ház oszlopa. De néha elmegy. Melyík családapa nem hagyja el soha otthonát?
Mialatt távol van, egész háznépe hátrahagyott parancsai szerint él. És ha érke
zése késik, ha az est leszálltával a rosszul bezárt ajtókon belopakszik a félelem,
ha a gazda ily későn sem tér vissza, ha talán éjjelre is egyedül hagyta nyugtalan
övéit, ha talán már nincs is többé, akkor múlnak napok, múlnak hónapok és
ezek a szegény teremtések az üres házban továbbra is gazdájukból élnek, az
ő szokásához és törvényéhez igazodva.

Szavaidból élek, még ha el is vesztettelek.

*Ú Istenem, hasznosítsd öregségemet. mint a takarékos családapa, aki a hul-
ladékot és az ócska holmit is fölhasználja.

Az összetört és megtaposott szalma még mindig jó fedélnek a kutyaólra, a
faszilánkokból is lehet egy kis tüzet rakni, hogy melengesse a szegények ujjait.

Édesapám, aki nem volt hivő, így szólt hozzám:
"Észr,evetted-e mílyen gyönge a katolikusok hite? Ha én hinnék az Eucharisz

tiában - Isten a földön -, gondolkoztál már ezen? - Isten! - semmi más
nem létezne a számomra. Egyedül a szerzeteseknek van hitük. Egyedül ők logí
kusak, egyedül ők élnek igazuk valóságában."

Mikor így hallottam beszélni, félelern fogott el, hogy egész életemet megcsúfo
lom, és elpazarlom a nagy Ajándékot.

Mit tegyek hát? Ha énem legmagasabb csúcsára kapaszkodom, ha megprő

bálok ottmaradni, miután elhagytam a földet, levegőt, szemern behunyva, süke
ten, ha nem használom lábaimat, kezeimet, ha nem élem az életet, ha a lehető

legmesszebbre távolodom Ielkerntől, közelebb kerülök Istenhez?
Milyen fára kell felkúsznunk, hogy elérjük az eget?
Az ember hiába akar fölfelé menni, hogy Istennel találkozzék. Isten eresz

kedik le hozzá. Nem sokkal száll mélyebbre a búnöshöz mímt az igazhoz.
Egyetlen lehetőség van; a Vágyakozás.
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