
Hihetetlen erő az ima. Még egy halk sóhajtás is felmérhetetlen erőket hív
életre. Ne szégyelljük magunkat, sóhajtsunk fel néha: "Édes jó Istenem, segíts
meg bennünket".

És az Isten odahajol hozzád és segíteni fog rajtad - mint ahogy segített
azon a kicsi fiún is, akit egy éjjel széjjelroncsolt hassal hoztak be a műtőbe,

akiről lemondott az apja, de lemondott az orvosa is, s akinek a műtőasztalon

súgtam a fülébe: "Meglásd, megsegít az Isten". S ő kékülő ajakkal, kétségbe
esett, jajongó hívással kiáltotta: "Istenem, Istenem, Istenem. Istenem!"

És az Isten odahajolt a műtőasztal fölé, megfogta a sebész elcsüggedt ke
zét, vezette, megsimogatta az irtózatos sebet, rálehelte az Ö titokzatos rnelegét
erre a szegény, kihűlő kis testre. S a kicsi Tatárka György tíz nap múlva jó
kedvűen szaladt a kertben, cseresznyét majszolt s mikor megkérdeztem, mít
gondol vajon ki segített ratja - lesütött szemekkel, a zavartól pirosan, halkan
azt felelte: "Az Isten".

Igen, Ö segített rajtad, kicsi Tatárka György, s Ö segít, csak Ö segíthet mí
rajtunk is, mindannyiunkon. Ezen a fölsebzett országon, ezen az egész irtóza
tosan beteg világon.

Hívjuk hát> hogy jöjjön - jöjjön ide hozzánk. Hajoljon ide hozzánk, si
mogassa le rólunk a közönyt, a gőgöt, Nyissa ki a. "Szívünk rozsdás ajtaját, lép
jen be és maradjon bennünk. Hogy építhessünk Neki magunkból templomot,
s a sok kicsi ember-templomból építhessünk egy új Országot, aminek az alap
ja a szeretet, a tartalma a szeretet, a koronája a szeretet legyen. Mert nincsen
nagyobb hatalom és nincsen nagyobb erő, mint a Szeretet - mert a szeretet
az Isten.

Jöjj hát hozzánk, Szeretet, hogy legyen a mi lelkünk a Te templomod, s
ha sirunk, ha nevetünk - ha imádkozunk vagy bukfencet hányunk, mindig a
Te törvényedet szolgáljuk : melegséget árasszunk, örömet osztogassunk, szere
tetet kínáljunk.

Én édes Istenem - segíts hozzá minket!

(Vége)
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Sovány kövön vak koldus ült
tán cincogott tán hegedült
kalapjába garas potyog
mégis eget ragyogtatott

Élhetnék éli

Élhetnék én már boldogul
de a csend még szavakra hull
és csak a sorok záporában
allok szépen az éji bálban

Allok sudáran úgy mint régen
nemem előző életében
1lagy újulva egy csillagon
abban ki velem már rokon

Egy virághos

Szélütött harmat dér a csipke
rávillan a jég kékezüstje
sziromnyi éhed rámvetitve
nem tudok ma szólni nevedre

Evező szárnya holttá dermed
adj végbúcsút ma tetemednek
eleven szárnyak felemelnek
titkos egek ma megfelelnek

Uszonyvilág vizivilág
szárnyas világ légi világ
könnymarta sóhaj melle tág
elhullt egy földi kis virág
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