
„Van cicánk, van kutyánk, a tölgyfa tetején mókus lakik, ha leejti
a mogyorót, elviszi azt a mezei egér.”

„Van egy baglyunk is, éjjelente huhog, barátságosan” — mondja
a Nagypatrik.

Kispatrik, bár nem hanyagolja el a Benedek Elek-mesekönyvet,
mostanában rátért a Grimm-mesékre.

Nagypatrik mindennap megszámoltatja fiával a tojásokat, ilyen-
formán: 19 tyúktojás, 8 kacsatojás, 4 libatojás. Összesen hány tojás?

Kispatrik kirakja a tojásokat az asztalra: „19 + 8 + 4 = 31 tojás.”
Megkérdeztem: „Ha a menyét elrabol 5 tojást, hány marad?”
Kispatrik összeráncolja a homlokát: „A menyét nem tudja átrágni

a dróthálót. De ha mégis, akkor 26 tojás marad.”
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figyelmezz te is
tegnapi neofita

hallgasd
teremtett húrokon

rajtunk
miként zeng

teremtetlen mélyből
tékozlón

alleluja alleluja alleluja

méltó
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ruhatárad hány
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kirobbanó tavaszra
bujkáló játékos fényre

ragyogásra
méltónak arra

aki vagy

ne feledd soha
ezerarcú Ő

kinek képmása vagy
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A VIGILIA KIADÓ HÚSVÉTI AJÁNLATA
Alois M. Haas:
FELEMELKEDÉS, ALÁSZÁLLÁS, ÁTTÖRÉS
A kötetben szereplő tanulmányok közös kiindulási pontja, hogy a
misz tikus hagyományok kizárólag koruk társadalom-, kultúr-, teoló-
gia- és mentalitástörténeti összefüggéseinek ismeretében közelíthe-
tők meg helyesen. A misztikakutatás e kontextuális irányzatának
egyik legtekintélyesebb európai képviselőjeként számon tartott Alois
M. Haas elméleti írásai a keresztény misztika világból kitörni pró-
báló törekvéseit (felemelkedés), az emberi élet valóságába radiká-
lisan belebocsátkozó tendenciáit (alászállás) és az állandó isteni je-
lenléthez megérkező tudati tapasztalatait (áttörés) mutatják be.
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