
Egy paradicsomról
aki azt gondolta, hogy a Paradicsomot róla nevezték el

Egy kosár teli paradicsom sütkérezett a lépcső tetején. A kosárban
legfelül szép kövér paradicsom csodálta az előtte elterülő kertet.
Soha eddig még ilyen távolra nem látott. A többiek alatta mind
aludtak, de ő egy cseppet sem volt álmos. Kíváncsian szemlélődött
jobbra-balra. Hirtelen egy másik kosár került közvetlenül mellé pú-
posan megrakva almákkal. A nagy halom alma tetején ülő mosoly-
gós azon nyomban átköszönt a paradicsomnak. — Jonatán vagyok,
te pedig ha jól látom, Fürtös paradicsom. Ő már ismerte az egész
kert minden lakóját. Az alma, mint az köztudomású, a legokosabb
gyümölcs a világon, és ezt Jonatán is tudta. Ki is használta az al-
kalmat, hogy a tudatlan paradicsomnak villogtassa éles elméjét. Be-
szélni kezdett hát nagy bölcsen érettségről, az érettlenség nagy ve-
szélyéről, életről és halálról. A paradicsom nagyon butának érezte
magát, de szerencséjére senki sem vette észre, hogy egyre vörösebb
lesz. Megpróbált úgy tenni, mintha minden szót értene. Az alma per-
 sze látta, amit látott, de nem azért beszélt, hogy megértsék. — Még
emlékszem a legelső kertre, amit Paradicsomnak neveztek — je-
gyezte meg csak úgy félvállról. A paradicsom szíve nagyot dobbant,
végre valami, amit megértett. — Vagyis rólam nevezték el? — kér-
 dezte suttogva. — Nem hiszem — válaszolta az alma —, minden-
esetre az biztos, hogy a te neved nem jelentheti ugyanazt, mint amit
annak a kertnek a neve jelentett. Valószínűnek tartom, hogy a mai
nyelv színvonalán használatos paradicsom szó akkor még nem is
volt a beszédben, mivel abban a kertben egyetlen paradicsom sem
volt. — Nem értem — szólt ijedten a kis Fürtös —, akkor mi volt
abban a Paradicsomban? — Természetesen alma! — kiáltott büsz-
kén Jonatán. — Egészen biztos vagy benne? — Hát persze! — Lép-
tek zaja hallatszott, így mindketten elhallgattak. Az alma sem tud-
hat mindent, gondolta a kis Fürtös, miközben felkapták kosarastól.
Megmagyarázhatatlan jókedve kerekedett. Végül is kell, hogy le-
gyen valami rokonsága azzal az első kerttel. Szíve legmélyén tudta,
hogy így van. És ennyi neki elég is volt. Úgy érezte, most először
életében megtudott valami nagyon fontosat. Mégpedig azt, hogy
az ő nevét már akkor is kimondták, mikor még nem volt, és minden
bizonnyal még akkor is emlegetik majd, ha már nem lesz ezen a vi-
lágon. Ennél többet nem is kell tudni a magam fajtájának — gon-
dolta még utoljára, és elégedetten hunyta le érett kis szemeit.
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Amikor még
a félelem sem félt
Azon a napon, mikor a Szeretet megszületett, bátor szívével körül-
nézett és az első pillanatban mindent megszeretett. Félelmet nem is-
merve indult el az első élőlény felé, aki közeledett hozzá. Kezét már
messziről nyújtotta az idegen barátnak, ám az, a kezet elérve hirte-
len belemart, majd szó nélkül hátrálni kezdett. Ez volt az a pillanat,
mikor a Szeretetben megszólalt valaki, aki mindez ideig nem léte-
zett. — Ne ijedj meg tőlem, ne félj félelmedtől. Mától fogva mi ket-
ten elválaszthatatlanok leszünk, mint két jó barát. Ha elfogadsz, se-
gítségedre leszek, megóvlak azoktól, akiket még nem szerethetsz.
— Ekkor az újszülött arcán a derűs mosoly helyén megjelent a szo-
morúság. Alig hallható hangon kérdezte: — Sokan vannak ilyenek,
mint ő? — és a távolba mutatott. — Mint az égen a csillagok… —
A szeretettel telt szív most akkorát dobbant, hogy benne a félelem
igencsak összehúzta magát. — De én — folytatta gyorsan —, aki
benned a legmélyebben vagyok, tudom, hogy majd Te leszel az, aki
ha eljön az idő, megváltoztatja szívüket. De addig is én majd min-
dig előtted leszek. A Szeretet a hallottakon gondolkodva fejét lassan
felemelte. — Hát akkor ne is késlekedjünk tovább, barátom. Ahogy
elnézem az eget, rengeteg dolgunk lesz. Csak egyvalamit kérek
tőled, hogy mindig mögöttem gyere! — A félelem bizony nagyon el-
csodálkozott ekkora bátorságon, de nem tehetett mást, mint enge-
delmesen követte.

Egy átlátszó
üvegvilág
Az álomból előbb vagy utóbb, de fel kell ébredni!

Ha az ember egyszer igazán megszeret valakit, kinyílik benne az
a szem, amely mindez ideig csukva volt. Ám az is lehet, hogy előbb
nyílik a szem, hiszen látás nélkül szeretni nem lehet, viszont az is
igaz, hogy szeretet nélkül hiába néz az ember, nem látja a lényeget.
Egy biztos, ha szeretünk, itt az időben szeretünk, mégis tudjuk,
hogy örökre szól. Másképpen látunk mindent, mint ahogy előtte, és
rajtunk múlik, akarjuk-e, hogy ez az egészen más és új velünk ma-
radjon. Mintha ajándék lenne, amit nem muszáj megtartani, és az
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ember tragédiája, ha nem tudja elfogadni. Hogy miért nem? Mert
reszket a boldogságtól, amit még soha nem érzett, és azt hiszi, sze-
relme félemlíti meg. A halált kell kívánnia, mivel a szerető szív nem
tarthatja meg magát. Oda kell adnia, mert csak így szerethet tovább.
De ezt akkor még nem tudja. Csak annyit érez, hogy szörnyű lenne
számára, ha méltatlanra pazarolná. Hogy ez ne következhessen be,
az egyetlen segítsége látó szeme. Még azt hiszi, nem élhet tovább
szíve nélkül, pedig a másik szíve már benne dobog, de ehhez a fel-
ismeréshez nem elég az ember nézése, többre van szükség. Látni
kell! És látni azt jelenti: szeretni.

Szótlanul, remegve a boldogságtól, ott ült előtte az asztal túlol-
dalán, és nézte, ahogy a másik a papírlapokat rendezi. Aztán hirte-
len egymásra néztek. Talán még a pillanatnál is rövidebb ideig tar-
tott a villanás, ami a szemükben felragyogott, és ő, aki szívével
nézte, egyszerre mindent meglátott. Hirtelen átlátott szerelme tes-
tén, mintha az üvegből lenne, és egyre jobban elmerült benne. De
nem szerveket látott, nem vérereket és izmokat, hanem az egész élő
természetet. Egymásban kavargott és örvénylett állat és növény, a
hegyek és a folyók, a kövek, és a csillagok. Mind átlátszó volt, és
mindegyikben látható volt az összes többi. Aztán a hatalmas szín-
pompás kozmosz kellős közepében meglátta azt, amitől mindig is
reszketett. Az egyetlen sűrű és átláthatatlant. A sötét sárkány most
szelíden, barátságosan intett felé. — Ne félj tőlem, gyere bátran to-
vább! — Hirtelen eltűnt minden ismerős, és ismeretlen lények je-
lentek meg. Különös érzése támadt, úgy érezte, szeretik őt, ám ő
mégis megrettent látványuktól. Amit most látott, már túl volt a földi
életen. — Elég! — szólt volna, de ajka néma maradt. Kétségbeesetten
kapaszkodott tudatába, már élni akart. — Nem akarok többet látni!
— Szemét önkéntelenül próbálta behunyni, de valami nálánál sok-
kal nagyobb akarat ebben megakadályozta. A szeretete. Hogy is
csukhatná be azt, amiről már tudta, mert megtanulta: feltétele a sze-
relemnek? Hiszen ha nem láthatná többet, belehalna, de abba is be-
lepusztul, hogy látja. Vajon ő is érzi, vajon ő is tudja, vajon ő is látja?
Miért is nem lehet beszélni róla még vele sem? A látomás eltűnt, és
ő ismét csak őt látta. Őt, aki számára Minden. Tudta, most már így
kell élnie örökké, ezzel a tágra nyílt szemmel, hozzá kell szoknia a
megszokhatatlanhoz, egyetlen arcban látni az egészet. Csak láthassa!

Egyetlen pillantás volt, nem több. A másik visszatért munkájá-
hoz, majd kis idő múlva felállt, és kedvesen elköszönt. Mintha
semmi sem történt volna. És valóban nem történt semmi. Itt és most
nem! Mégis, hiszen itt ül az asztal előtt, nézi az üresen hagyott he-
lyet, mintha megvakult volna. Ó, még sok mindent meg kell érte-
nie, még sok mindent meg kell tanulnia, tudta ő ezt már kezdettől
fogva. Ám abban már most is egészen bizonyos volt, hogy e nélkül
a pillanat nélkül az egész élete semmit sem érne. Olyan mélysége-
sen szenvedett, ahogy csak azok tudnak, akik valóban boldogok.

Mikor legközelebb találkoztak, már nem félt Tőle.
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