
Thomas Merton
utolsó levele Getsze

MARIANOROLOÁN máni trappistáihoz
P. Thomas Merton, az ismert író, Bangkokban áramütés kö
vetkeztében meghalt, amikor ventillátort akart bekapcsolni.
Ötvenhárom éves volt. (A sajtóból)

Testvéreim!
Tegnap a hajnali mise után
kisurrantam a bangkoki utcára
s egy kis piacra értem
a külvároshoz közel. Nem emlékszem,
mit is akartam venni. Talán semmit sem.
S egyszerre, nem tudom hogyan,
parasztok közt találtam magam.
Rizst, gyümölcsöt, halat árultak,
színes selymeket, elefántcsont elefántot
és nemes fából faragott bálványokat,
míg a forró nap a sikságot
tengeralatti fénybe vonta.

Gyékényen ülő

öregre tévedt a szemem,
[ehérszakállú, fehérruhás öregre,
aki mitsem árult, mitsem csinált,
de tekintete kegyes volt és mélységes,
mint a halál.

Tudjátok, testvéreim,
szeretem a hasonlatokat és képeket,
mini minden tucatköltő. Nos,
csöndben néztem
talán századokig,
s rám mosolygott szátlanul,
mint az emberi méltóság képe,
az emberé, aki életében - az évek
nem számítanak - megtaláIta törvényét,
létének értelmét,
és örül, hogy él, hogy mások
erőt merithetnek, ha akarnak,
alázatos-bölcs példájából.

Otthon, a plébánián
nem tudtam elhessegetni képét.
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Egész nap kísértett, mint kérlelhetetlen,
baráti árnyék. Azután az ágyban
álmodtam:

már nem a "szabad emberek"
szép országában voltam,
hanem Getszemáni cellájában,
mely nagy volt, végtelen, csillagos dobogó.
S annak az óriássá nőtt öregnek
acélos-könnyes hangja zuhogott
fehér szakálla ágain,
mint haragos víz. Görögtek dörgő szótagok
dagadó mellkasán,
mint nyári eső kövér cseppjei,
záporoztak emberek millióira,
akiket az igazság félelme terelt össze:
az öreg a gép végtelen,
hideg kegyetlenségéről beszélt.

Odafent szemei - hatalmas képernyők -,
nyugodt, derűs látomásokat sugároztak:
fákat, hegyeket, felhőket, folyókat, völgyeket,
madarat, gyümölcsöt, halat, gyermeket,
alkonyt és virradatot
az idő természetes, érzékfölötti,
emberi forgásában.

De hirtelen
szemei kialudtak és hangja
nyers, elviselhetetlen üvöltéssé vált,
szétzavarta az összegy{llteket.

Felébredtem,
majd elaludtam megint vígasztalan,
és hajnalig tízezerszer ismétlődött

a jelenet.
Ma meleg, felhős

volt a reggel. Hiába kerestem
az álom kulcsát. A monszunnapok fülledt
melege állati gőzökbe burkolja az elmét,
nem enged tisztán gondolkozni.
(Most, ha befejezem az írást,
bekapcsolom a ventiIIátort.)
Kérlek titeket, testvéreim,
ha valaki meg tudná fejteni az álmot,
irgalomból közölje velem.
Jelentése gyötör. (Egyre nő

ez a pokoli meleg.) Az Úr legyen
veletek,

Frater Merton Lajos.
Rónai Zoltán fordítása
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