
megpróbáltákvolna megtartani maguknak. De az Út, az Igazság, és az Élet inkább szelíden
széttárta a karját, hogy a fára fölszegezzék. "engedelmes lévén halálig, mégpedig a
keresztfának haláláig ..." Miért? AZÉRT. Azért, amit szem még nem látott, fül még nem
hallott, és embemek szíve meg nem gondolt soha; amit a Jó Isten azzal a harangkondító
örömmel, atyai szerelemtől reszkető szív-kolompolással rejtett el "jó helyre", mint
édesapám dugdosta előre kitalálhatatlan ajándékait a fürdököpenyern szivarzsebétól a
használaton kívül helyezett, óvodáskori papucsomig mindenfelé, Mikuláskor. Hogyan
találtam meg? Másnap, kora reggel, lámpafény-homályban, előre összeszurkáltan a rám
váró iskolától, álmosságtól tántorogva ... ?

Toronyiránt mentem: a szívem után.
Nem is én mentem, bennem ment Valaki.A Vigasztaló, aki mindent tud. AzAtya titkait

éppúgy, mint az édesapámét. "Mert a Szellem mindeneket vizsgál, még az Istennek
mélységeit is." A Nagy Bölcsesség ez, amit "embemek szíve meg se gondolt" (meg se
gondolhat, amíg tele van undorítósággal, ama "ragadománnya! és gonoszsággal"), vagyis
olyasmi, ami megelőz bármely gondolatot, illetve tűlnan terem; az ember szívébe bele se
fér, azért kell az Istenét kölcsönkémi hozzá. Pontosan ehhez juttatja a hű választottakat a
Szellem, a Vigasztaló, Aki a golgotai kínhalál révén szabadult, hogy szabadításunkra legyen;
Akia Szabadság maga; szél, szellő, ruah és pneuma, és "fú, ahová akar, és annak zúgását
hallod, de nem tudod, honnan jő és hová megy: így van mindenki, a ki Szellemtől

született."
Mert ezt jelenti, végső soron, hinni: újjászületni, újjá meg újjá, hogy egyszer szüntelen

mondhassa bennünk Papánk, az Isten: "Az én Fiam vagy. Én ma szültelek," (S akkor a hegy
csukafejessel veti magát a tengerbe.)

Budapesten. 1989 augusztusában

BISZTRAY ÁDÁM

Pedig tanácskoznak

Anyám s apám fo/yr#llodnak értem,
amikor baj van,

hallgass, harangoznak,
nannyó mondja némán

az úrangyalát,
s közben villog a köt6tű,

mint csillag a szélben,
csontfésűje, az újhold
keruMjéMl kibújik,

ragyogni hajnalig,
kezdje holnap, végezze

a másik begyfelett.
Nem látom a három arcot,

nem is rám figyelnek,
tanácskoznak a hallgatag Istennel.

903


