
kely János. Hogy e kapcsolat erőt s reményt adjon, ahhoz az ima
segít, mégpedig az átélt ima. „Igazi harmónia csak akkor lesz, ha a
háromszög titokzatos csúcsa is ott van”, azaz az egymással kap-
csolatban lévők rádöbbennek végességük tudatára, s az egymással
szeretetkapcsolatban álló két ember (emberek sokasága!) képes
ismét fölül emelkedni korlátjain.

Az újabb kor súlyos megrendülésének, válságának egyetlen ha-
tásos leküzdési lehetőségét egy újra meg újra forgatható kézi-
könyvben, a „könyvek könyvében” találjuk. A Filippiekhez írt levél-
ről értekezve Szent Ambrus a következő szentpáli intelemről írja:
„Jóságos emberségteket ismerje meg mindenki! (Fil 4,5), azaz szent éle-
tetek nemcsak Isten előtt legyen ismeretes, hanem legyetek a jóság
és a józanság példaképei a veletek együtt élő emberek számára is,
és kedves legyen emlékezetek Isten és az emberek előtt.” A jelen
keresztényének ez a küldetése. S ha tanácstalanul, a kiszolgálta-
tottság szorongató érzésével tekintünk is az alkonyat utáni világba,
ne feledjük: „Az Úr mindig közel van azokhoz, akik igazságban,
igaz hitben, erős reményben és tökéletes szeretetben hívják őt se-
gítségül, ő ugyanis tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kér-
tétek volna tőle, és készséges arra, hogy hűséges szolgáinak bár-
mikor és bármilyen segítségére siessen.”20

Az ég hajló ágán
Délben az ég hajló ágán
gyümölcse csonthéjába
zárva édesedik a nyár.
A természet menetrendje,
földszagúan hihető.
A lég megtelik
fecskezuhanással,
nyárfazizegéssel.
A megszokott ízek,
mozdulatok tapintható
bizonyossága. Virágporos,
reszkető nász. A kacagó
kedvű szél sem árulja
el, hogy itt a Föld
himnusza zeng.

20Szent Ambrus püspök-
nek a Filippiek hez írt levél-

ről szóló értekezéséből.
In: Patres. Olvasmányok
az 1. évezred keresztény

irodalmából. (Összeállí-
totta Perendy László.)
Szent István Társulat,

Budapest, 2011. A január
28-ra szánt szövegből.
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Napvilágot rejtegetsz
Mint a merülő évszakok
jössz, elmész. Izzó, ölelő
sugaraid néha befagynak,
kiolvadnak. Szeretsz, óvsz.
Szegénységedben magad
adod enni. Táplálsz, ölelsz.
Virágod vagyok. Házad
asztalánál vésed kőbe
íratlan törvényeid.
Elmész, árnyékod előtted
szalad. Csillagoltó éjjel
kötényedben asztagtüzek
lángja lobban. Megváltó
születés szava szádon.
Szükségem van otthonod
melegére, érzem illatod.
Hallom szuszogásod,
lépéseid a konyha kövén.
Kendőt, kötényt old kezed,
hátat fordítasz, elmész.
Becsukod az ajtót, várlak.
Lebeg a fahéj illatú űr.
Az éjben napvilágot
rejtegetsz.
Álomvillanásaimban
látom árnyékod, elmész,
és itt hagysz. Visszajössz,
tehernek érzel. Ígérsz.
Lábujjhegyen osonsz be,
letörlöd a széket.
Helyhez kötsz, és
lebbenő örömként eltűnsz
az akácok ágbogán.

Menj, valaki téged is vár!
Szeretek, ölelek, életet
adok, féltek, elmegyek.
Az évek irtásain bandukolok.
A nap becsúszik az ablak
négyszögébe, és már
öltözök. Elmegyek.
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