
ugyanazt mondja a húgom 
a telefonba de másképp mondja 
vagy én értem másképp 
valahogy minden másképpen 
olyan mint a többi ezért hát 
azt mondom egyetlen ilyen 
nap van az életben  
egyetlen egy 
 
 
 
 

Anzelm testvérrel 
Álarcok alá rejtették magukat az ösvények, amikor meglátták, hogy 
beléptünk az erdőbe. Hol ázott avarnak, hol meg vadcsapásnak 
mutatták magukat, hogy miközben lépéseink zajába belefeledkezve 
történeteink bogait oldoztuk egymásnak, azt higgyük, velünk ha-
ladnak. Amikor bölcsarcúvá fehéredett szakállad mögött néha meg-
ráncoltad homlokod, talán kuncogva nevettek is egy kicsit, mert azt 
hitték, eltévedőst játszunk velük, de mi tudtuk, merre megyünk. 
Az istenidőben előre… ott, ahol a múltak és a jövők találkoznak a 
jelenben. Élveztük életcsemegeszemeink zamatát. Jólesően beszél-
tünk róluk. Egyszerre értettem mindent. Értettem, hogy a Minde-
neket-megálmodó már évmilliókkal előttünk idehívott minket a te-
remtés szövedékébe suttogott szavával, és nem a véletlen sodort 
össze a bakonybéli erdőben. Útitársakká teremtett minket. Életke-
resőkké. Akik mosolyogni tudnak, amikor a megkopott kövületek-
ben, a csendescsorgású patak vizében, vagy éppen a fákhoz simuló 
taplók színjátékában felfedezik az Örök-éltető keze nyomát. Akik 
tudják jól, hogy az ösvények sokfélék lehetnek, az út azonban egy. 
És az Ő és Hozzá vezet. 
 
 
 

Legyen áldott! 
Csendesen vetettem a keresztet magamra. Így hívtam vendégségbe 
az édes Jézust. Kértem az áldását arra, amit tőlekapottként vehetek 
magamhoz. Szétszedtem az éthordót. Komótosan. Most megen-
gedtem magamnak, hogy legyen rá időm. Uborkák bukkantak elő, 
aztán pörkölt tarhonyával, legvégül a brokkolikrémleves mutatta 
meg magát. Minden a dolgok csendességében volt. Én adtam nekik 
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hangot, ahogy a kanalam a tányérhoz ért, ahogy rágtam, nyeltem a 
falatot. Aztán rájöttem, hogy nem csak ételt eszek a maga termé-
szetes ételségében. Az áldásommal szenteltté tettem ebédem. Azzal, 
hogy Jézust vendégségbe hívtam, kiemeltem azt a dolgok hétköz-
napiságból. Már nem-uborka, nem-pörkölt, nem-leves az, ami a tes-
tem be kerül, ami a részemmé válik. A szám által emeltem ki a pro-
fán ból azt, ami aztán a számon keresztül belém kerülve átalakul és 
átalakít. Nemcsak az Az alakul át, hanem „áldott állapota” miatt Én-
ségem is. Egyfajta falatonkénti megistenülés, sajátos önteózis zajlik 
a megszentelt és megszentelő egyesülésében. Átjáródunk a Szent-
ben. Talán valami ilyesmi az „Isten fiainak megnyilvánulása”, amit 
a „természet sóvárogva vár”. Magától nem képes megszentelődni, 
de az áldás, az ÉN áldásom által átfényesedik. Mint az Eucharisztia: 
a pap szavára — az áldásmondás által — lényegileg változik át a 
kenyér nem-kenyérré és a bor nem-borrá. Kiemelkedik, átfényese-
dik. A szó legnemesebb értelmében istenivé válik. És az áldozás-
ban átfényesít, átfényesülök, átistenülök én is. Az én uborkám, a 
pörkölt tarhonyával, a sült kolbászkarikás brokkolikrémlevesem 
a szenttel való találkozás eszközeivé lényegülnek át áldásom által. 
„Akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, tegyetek min-
dent Isten dicsőségére.” 
 
 
 

Isten nálunk 
reggelizett 
Ködfényes reggelszeletet tett ma reggeli asztalára a Jóisten. Előtte 
nagyot nyújtózott, madárfüttyösen nyögött is egy vidámat — amo-
lyan ébredősen —, aztán földre lépett. Jól indult ez a napja is itt ná-
lunk. Felhőredőnyeit feljebb húzta, hogy jobban jöjjön be hozzánk 
a ragyogás, és hunyorogva bámulta kicsit az utca nyüzsgő forgal-
mát. Csosszantott egyet papucsában, és miközben belemosolygott 
fehér szakállába, vénemberséget játszva kuncogott magán egy jót. 
Tavaszillatot árasztó bögréjét fogva megmelengette kicsit tenyerét, 
ahogy asztalhoz ült, aztán áldást mondva mindenre, bekapott pár 
falatot. Jót reggelizett minálunk. Aztán szép napot kívánva nekünk, 
magára vette rügymintás munkaruháját és elindult, hiszen dolga 
van — mondta — nem kevés. Ma újabb színekkel akarja díszesebbé 
tenni a teremtés szépszövésű szőnyegét.
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