
pedig ahhoz, aki szólta és jelen idejűvé teszi ismét számunkra.
Ahhoz, aki parancsolja a szeretetét - "Parancsolom néktek,
hogy egymást szeressétek. .." -, és aki nem szimpátiánkra, lelki
diszpozíciónkra, politikai affinitásunkra bízza ezt. Nem, mert
nem a saját szeretet-készletünkkel szeretünk - Isten óvja ettől

barátainkat és ellenségeinket! -, hanem a megparancsolt és
ajándékozott szeretettel. És amennyiben parancs, értékmérője

nem a barát vagy a párttárs, hanem az ellenfél, sőt az ellenség.
"Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, áld
játok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik ti
teket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik titeket bántanak
és üldöznek benneteket... " Nincs más hátra tehát, csak az, hogy
megnevezzünk valakit, közéleti személyiséget például, akit nem
szeretünk (értsd: gyűlölünk), vagyakiről azt gondoljuk, hogy
bánt és gyűlöl bennünket, és elkezdjünk érte imádkozni.

Mindaddig, amíg a konkrét, személyre szóló szeretet ajándé
kában részesülünk.

Térdre.

VÖRÖS~~: A jó pihen
- esszétöredék és vers -

1.

Nemcsak az évnek, hanem minden napnak is megvan a maga ka
rácsonya. Amikor csak úgy, gépiesen tesszük a dolgunk, az hét
köznap vasárnap is, amikor elgondolkodunk közben, az ünnep.
Márpedig az ember eredendően gondolkodó állat. Ahogya szív
verését is csak néhány kivételes jógi tudja megállítani, úgy a gon
dolkodásból a semmibe is csak néhány kivételes képességű ember
tud átlépni. Nem is kell. Ez a gondolkodás, amire most gondolok,
nem filozófiai szintű elmélkedés, inkább a gondolatokból szőtt fi
nom háló, erőtér az ember körül, vékony, mint a pókfonál, vagy
valami természetes anyagból szőtt szúnyogháló. Összegezzük pil
lanatnyi helyzetünket, rövidtávú terveket szövünk. Védhetővé

tesszük magunk körül a világot még egy zsúfolt buszon is, és csak
a magunk számára otthonossá. Ugyanez a késztetés vezeti a kis
kerttulajdonost, hogy virágokat ültessen, a házmestert, hogy fölső

pörje a ház előtt a járdát, a kutyasétáltatót, hogy kedvence piszkát
egy zacskó segítségével eltűntesse a látható és láthatatlan világból.
Mert mindent kétszer teszünk, egyszer itt a tények világában, és
egyszer a valóságban.
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Csakhogy a valóság nincs. Pontosan tudom, hogy mindaz,
amit elóbb a belső késztetésekről írtam, akadozik. A legtöbben
nem mernek engedni nekik, mert a jóság hálójában élni, ahhoz
bátorság kell, és korunk nem a bátrak kora. Bátorság összeszed
ni magunk (kutyánk) után a koszt? Bátorság nem szemetelni,
nem botránkoztatni a többieket, nem károsítani a szellemüket, a
szellemet általában?

Félreértés ne essék, nem arról beszélek, hogya hétköznapi ke
reszténység passzív kell legyen. Persze tudnia kell passzívnak is
lenni. A jóságról beszéltem, mely szintén eredendően aktív, mint
minden ezen a földön. Csakhogy éppen attól jóság, hogy ki tud
szabadulni az eredendően rárótt terhek alól, és el tudja viselni,
hogy nem részesül az eredendően neki jutó ajándékokból. Ami
kor mindenki cselekszik, a jó pihen.

2.

Amikor mindenki cselekszik, a jó pihen,
de éjszaka fölkel, cipőt húz sebtiben.
A liftben köti csak meg a nyakkendőjét,

az éjjeli borosta ott van rajt, nő még.

Amikor mindenki elalszik, a jó elindul,
sötét van, talán város sincs a kapun túl,
két hétköznap közé beszalad a semmi,
ő tudja ezt, bár nem szokás észrevenni.

Amikor mindenki horkol, a jó beszélni kezd,
tudja, mit mondjon, árnyékával is kikezd,
gondolkodik, és a gondolkodás fátyol,
nem látni az arcát, épp tőle magától.

Amikor mindenki gondol valamit, ő hallgat,
elbeszélgetnek vele égi hatalmak,
megtudja, amit tud, hogy hatalom nincsen,
a nappal megfogja és viszi bilincsben.

Amikor mindenki felébred, ő alszik,
magunkra maradunk, amíg lehet, addig.
Nem halljuk, mit beszél, bár szokott, álmában,
tetszhalott a jó, bár azt hiszi, lánynál van.

Amikor mindenki szerelmes, ő hagyja,
könnyű a kicsinek, gondolja a nagyja,
a felnőttnek könnyű, a gyerekek tudják,
a jó a jóra vágyik, a többi hazugság.
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