
A KIS ÚT
Nem értem maaama». Tudom, clah eoyetlen Iz6t kellene Iz61,..

nom, é. kibékülnénk, él nem tudom kimondani. Néha eO'JIeu,en
kérdéssel mindent, tisziázhainék, núnden fájdalmamnak véget vet
he.nék; talán neki is kezdek, de a dönt{) szaoakná; elakadok. Tu
dom, erre azt mond.iák, gátlália 'van; de~z a n(Ív még Memmit
nem old meg számomra. Mit teg'JIekF

Kétféle energia dolgozik az
emuerueu: a cserekvo es a féke
za. AZ a helyes, ha az erteltlU1)
mind a kettouek pontosan cs
za VUl' tUJ D nuí euguuenne.ncedik,
Vannak ..fékevesztett" emberek.
de vauuak "uefekezetteJí."' is s
ezek már, ha aaur.ják sem tud
ják kíoidaní berozsdásodott Iek
jliút, legalábbis egyszerre,
hrrteren ueui, A ba] Iousuieré
se azonbau itt is eiső lepese a
gyó~'yulásnak. Hogy hol ~ baj
forrasa1 'I'aián - 8 valószínű

leg - a g yerekkurban, hiszen
SOKszor csupa negatrvummal
nevelik az embert "jóvá"; de az
is lehet, hogy magunk irtottuk
ki magunkból a cselekvÓ ener
giákat; szep neveket adtunk
Iuanyainknak, sőt bűneinknek,

s ahelyett, hogy küzdöttünk vol
na ellenük, erénnyé avattuk
őket, Szerénységnek neveztük
például a gyúvaságot, egysze
l'űséguek a 1orrnátlanságo t; azt
moudtuk: "nem vagyok hiú".
pedig csak lusták voltunk; "tar
tózkodó vagyok", pedig csak
ügyetlenek vagy kevélyek vol
tuuk , ..nem hízelgek senkinek",
pedig csak gőgösek vagy tapin
tatlanak voltunk.

A fölismerés azonban csak a
kezdet: el kell indítani az aka
ratot is. Ki kell küszöböln ünk
a gátlás okát, es el kell távol í

tanunk a vele járó beidegződé

seket, A végső ok ez a ketrós
félelem: Iélek, hogy nem va
g~Tok képet> végrehajtani a ki
vúnt cselekvést; és félek, hogy

ezért nevetni fognak rajtam. A
g'~'OgYlLUS; VISS:l"tvOliUU1S he
lyett tolytouos gyukorlassal
ü::'yesehbe, ouosabba, műveueb
be, konuyedebbe s ezzel uárran
bá nevemeni iuaguuiut, es 10
kezatcsau llleggYU:lnl magumát
arroí, hogy ha ouruagauau ue
lyes, auut teszek, ellYá)talában
nem lan tos, ki mit ll'ondOl 1'0
Iam, Aki esténk int liI'olldosan
l1ltJ~'vizsgalja lelkiismeretét 8
ujra és ujra elhatározza, hogy
muiasztásait jóvateszi, Isten se
grtseg ével rövid idö alatt nagy
lIatutt,.cs t tenet,

Számolni kell természetesen a
beidegzödésekkel is. Vau fel
nott terrr, aki képtelen megkö
szönni valamit, mert "szégyenli
magát' (lgy nioudták rola, mí
kor két esztendús korában any
ja azoknyáju mögé bujt). Ltt
egyetlen segítség van: a cseié
kedetezen kezdeni, nem a sza
vakon. Nehéz azt monduni: "Teg
nap igazságtalan voltam hoz
zád"; sokkal könnyebb egy cso
kor ibolyát tenni annak az asz
talára. akit megsértettünk. Az,
ha viselkedésünket egy-egy tré
f ás szóval mi magunk bélyegez
zük meg, (például Mérges Mu
kiuak, l"ub'ka Panninak titu
láljuk magunkat), már komoly
eredmény. S, még komolyabb.
ha ezt is ki tudjuk mondaní:
"Amit tegnap moudtam, nem úgy
akartam urondaní, Sajuálom,
hogr, megbántottalak vele",

S ha idáig eljutottunk, a töb-
bi már könnyen megy. F.
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