
- Egyszer majd végérvényesen becsukja valaki ezt a könyvet. Odaírja
az én nevemet, s a halálom pontos idejét. Én maradtam egyedül a családból.
És ez a könyv mégis él tovább. Amit benne leírtak, nemzedékről nemzedékre
hat és táplál. Lehet, hogy néhány évtized múlva megint új aspektusaíra, új
féle értelmezési lehetőségeire lelnek rá a tanításnak. De az alap akkor is az
marad, amit itt leírtak. Hogy Jézus élt, tanított, kereszthalált szenvedett és
föltámadt. Hogy megtanította számunkra az üdvösséget. Ez a lényeg. És hidd
el, nagyon nagy dolog, hogy ezt az eszményt én is hirdethetem és szolgálhatorn,
Esendő emberek vagyunk mí, papok is. Látod, én nem merek kimozdulni innen.
A másik évek óta nem szól senkihez. A harmadik fölött megállt az idő. De
mindegyikünket elküldtek egyszer, hogy műveljük a szőlőt, A szerszárnunk ki
csorbult. A kezünk öregesen remeg. Lépni nehezen lépünk, messze elmaradunk
a fiatalabbak mögött, De a magunk médján azért még eldolgozgatunk. Nem
mondom, a fiatalabbak többet bírnak. Csak elnézern némelyiket. Tanít, mísé
zik, temet, gyóntat, kirándul, olvas. Én már néha fáradtnak érzem magam.
Ilyenkor az ember egyre többször néz a múltba, S ha azt látja, hogy az a
szőlő, amelyet ő kapott művelésre, termést is hozott, akkor nem mond többet,
csak ennyit: "Uram, legyen meg a te akaratod."

Szavait csengőszö metszí el. A folyosó visszhangozva veri vissza az éles
berregést.

- Az ebéd.
Már kabátban vagyok. Könnyedén megérinti a karomat.
- Megkérhetnélek valamire? Hozzál légy szíves tíz deka darált kávét.

Innen a szomszéd kávéboltból. Az Omnlát szeretem,
Az utcáról visszanézek a rendház kapuja felé. Ott áll a félhomályban.

Aggodalmasan figyel kifelé, nem ér-e baj.

PÁLOS ROZITA VERSEI

Három Mária kép
,;Odvözlégy magasság, melyet
emberi gondolat föl nem ér;
üdvözlégy mélvség, melyet
angyali szemek se láthatnak be."

IKON

A czenstochowai pálos kolostorban

betű pontossággal
megfogalmazott szemek

a nézőt

átdöfik

l'uharedők lejtésébe kent
örökvalót a képíró

ki nem ismert perspektívát
se t'ilági rendet

festékébe kevert bizonnyal
a szentek porából is

mit szenteltvízzel
meghigítgatott

munkája által álmodott
ő üdvözülni s üdvözíteni
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e hittel ültetett
öledbe igazi Istent

szívünknek Anyja
Má1'ia

FRESKO

A római Priscilla katakombában

miközben Caracalla thermái
pompázón felmagasodtak

a földalatti mécsvilágnál
Valaki festett

- Ö magnélküli fogantatás
a tufába vésett sírkamra falán

tőled távolodóban
hanyatlás minden

MATEK SALvl\.TORIS

V ásári Madonna

nem irtózol a bűnösöktől

mert nélkülünk
Istennek anyja nem lehetnél




