
Püspök: Nem, Franciaországban a dolgok nem mennek jól. Például itt apüspöld pa
lotától ötven méterre is van egy nyomortelep. T\ldja, ez a n.egyedik világ.
Mert a harmadik világ az messze van. De itt a közvetlen közelünkben élnek
bevándorlók. észak-afrikaiak, de franciák is, akik valóban nyomorognak. Akik
szörnyű, nyomorúságos körűlmények között élnek. Franciaországban magam
is ismerek embereket, akik egyszerűen nem is léteznek, személyükben még
jogilag számon sem tartják őket. Igen, ilyen is van. Továbbá itt vannak a
különbségek a bérek között. Én sem fogadhatom el a béreknek ezt az arány
talanságát, Vannak, akik 2-3-4 millió régi franket keresnek havonta és
mások, akiknek annyijuk sincs, amit mínímálís bérnek. éhbérnek lehet nevezni.
Ezt én képtelen vagyok elfogadni. De tovább megyek. Szerintem ha a kapi
talista rendszer megmarad, amíg az fennáll. nem lehet az Evangélium értel
mében élni. Azt hiszem, a kapitalista rendszer nem egyeztethető össze Jézua
Krisztus Evangéliumával.

Örülök, hogy önökkel fejezhetem be ezt a napot. Ahogy kérték, semmit
sem változtattam a programornon, nem,' egyáltalán semmit sem változtattam.
Semmit se tettem hozzá, semmit se vettem el. Azt hiszem, közös élményein
ken át láthatják: egy püspök hogyan próbálja meg, hogy napról napra jelen
legyen a papok között és közel legyen a világiakhoz is.

Látták. hogyan élek. Azzal az állandó gyötrődő törekvéssel, hogy eljus
sak az emberekhez, bárkihez, akárkihez. Hogy együtt haladjak velük.

NaTTátor: Monseigneur! Szerettük volna még tovább követni önt útjain aa em
berek között. Tervezte azt is, hogy ismét eljön hozzánk. De a sors másként
akarta. E film sajnos már csak a tisztelet emlékét· állíthatja önnek. Guy Riobét.
Orléans püspökét 1978 nyarán váratlanul elragadta a halál. Elragadott egy
igaz embert. Egy tisztelendőt a szö teljes értelmében.
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Pont

Nézd ezt a pontot, mit a ceruzám
erre a hófehér papirra ejtett,
örök kiindulás, örök talány,
d'etétovázik, mint a kicsi gyermek,

aki még járni sem tud s mint a vak,
kinek kezéből kihullt suta botja
s szegény, gyámoltalanul tapogat
s nem tudja, merre menjen: balra?

jobbra?

Légy függőleges, me ly az ég felé tör
konok, kemény akarattal, vagy légy kÖT,
mely fut, lohol s önmagára talál,

vagy légy a világ rohanó átlója..
Csak· pont ne légy, amely kezdettől

fogva
a végitéletig egy helyben áll.

Térfogat

Kitárom vágyón karomat
s e fáján és meTészen
lendülő ölelésben
bezárul és összeroppan egészen
az elsikló és örök téT/agat.
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