
Ez alatt az év alatt az üdv folyamatát átéltem úgy, hogy a tudást többnyire
ugyanabban a pillanatban szereztem meg, mint amikor továbbléphettem. Ez a
Gnadenwahl drámája. Persze nem minden esetben. Voltak zökkenők, amikor már
feljebb voltam, tájékozódás nélkül, nem tudtam, hogy vagyok és kishitűen ijedez
tem. Aztán jött a világosság és értettem. Néha már előre a következő lépéseket
sej tettem, de akkor megvalósitási nehézségeim voltak. Erőtlen voltam és gyáva
és ügyetlen és hitetlen és rest. A legtöbb esetben mentem és ugyanakkor láttam.
Olyan volt, míntha éjszaka teljes sötétségben valaki előttem ment volna, kezét
felém nyújtotta volna, de én a kezet tulajdonképpen sohasem érintettem meg.
Nem elveszteni. Nem lemaradni. Most elérem. Már fogom és akkor. Megint előt

tem van. Tudtam, hogy előttem van és kezét nyújtja és vezet, de nem értem el és
nem tudtam megérinteni. Inkább vonzott, mint vezetett. De a vonzás olyan erős

volt és biztos, hogy ki lehetett tapogatni.
A kép nem elég egzakt. Nem volt éjszaka. Mert minden sikerült lépéssel nem

csak a hely, ahol voltam, lett világosabb. önmagam is világosabb lettem, éspedig
olyan mértékben, amilyen nagyot léptem és amilyen mértékben a hely is világo
sabb lett. Ez a metanoia. Az átvalósulás. Amikor jelentékenyebb megvalósulási
lépést tettem, a világosság is nagyobb lett. Egészen kevés ilyen esetre emlék
szem. És az eredmény, amit elértem, szintén igen szerény volt. De tért nyertem.
A müveletet ·begyakoroltam. A gyümölcsórákon, csaknem mindennap, eg)lenleget
készítettem, aztán fölkeltem és dolgoztam tovább, a nap feladatáu, permetezni és
ültetni és földet túrni és kapálni és gyomlálni, mert az átvalósulás nem befejez
hető mü.

Bisztray Adám

Az üvegerdön át

Lélek lakik a sötét völgy torokban,
zöngeti xilofon ját éjjel,

- mindig é j jel üt zenét,
hogy virradatkor csönd je Ujra ép legyen,
amikor ébred minden utazásunk,
-levéltelen lugas, gyökérfeket-e ágas mély kapu.
A tél ugyanez,
leheJJö köd, áJmosság,
csak hajad·fésüje választ más utat,
lükröd kerek Jényesöje,
benne homlokom, kucsmám elmozdul, s tér vissza.
Kedves a te arcod és soványka,
fázós két xezemböl veszi melegét

kormok pil/éin, üvegerdön át.
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