
ben) való nevelésére. Ezt cselekedtük eddig és nincs lehetősége számunkra a·
jövőben sem annak, hogy ne cselekedjük. Mi nem lehetünk hűtlenek sem az
értelemhez, sem a jámborsághoz, sem ahhoz, hogy életünket az ifjúságnak
adjuk, mert ha piaristákká lettünk, nincs létjoga máskép életünknek. Tehát ezt
fogjuk tenni továbbra is. Hogyan? Nem tudom! Egy bizonyos: ezért éltünk és
ezért fogunk élni, akármi történjék. Az élet majd fog gondoskodni magáról.
De a hivatásnak kötelessége is, szenvedélye is kiirthatatlanul él és élni, dol
gozni fog bennünk.

És élni fog és dolgozni az is, ami ennek a hivatásnak a lelke: a szetetet
az ifjúság, minden egyes fiatalunk iránt. Azt olvassuk a Rómaiakhoz irt levél
ben: "Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmak,
sem jelenvalók, sem jövendők, sem erők, sem magasság, sem mélység, sem
egyéb teremtményeI nem szakithat minket az Istennek szeretetétől, amely
Jézus Krisztusban, a mi Urunkban vagyon".. (Róm. 8, 38-9.) Nekünk, akik
életünket a kalazancíusi hivatásra tettük rá; az Isten szeretete és Krisztus sze
retete elsősorban az ifjúság szeretetében, cselekvő szeretetében kell, hogy meg
nyilatkozzék. Azért Isten és ember előtt nem búcsúszóval. hanem ezzel a szent
fogadással végzem: Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek,
sem hatalmak, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem erők, sem magasság, sem
mélység, sem egyéb teremtményeI nem szakíthat bennünket az ifjúság sze
retetétől és szolgálatától, amely Jézus Krisztusban, a mi Urunkban vagyon.
Amen.

FRANKFURT

A folyóparton üres homokbánya,
oda hordtuk nyáron, a szemetet.
Villák között és kertek közt suhantunk,
egy hid, egy lejtős út következett,'
a lóversenytér deszkakerítése,
pár zökkenő, az autó lassitott,
de mielőtt még fékezhetett volna:
az első éhség máris támadott!

A tömött zsákok és kidöntött vödrök,
a helyezkedő hátak terrora,
a föltaszított ládák közt megindult
az előzetes, gyilkos cenzúraI
Osztozkodás a hulladék kővérjén.

hogy alig állta saját rohamát
a négykézlábra ereszkedett éhség,
és föllázadt, és megadta magát!

Belevesztek a porba és piszokba
Az egész kocsi bőgve reszketett.
A szivüket a moslék elkeverte
és összemosta eszméletüket.
A tele kannák mélyire kotorva,
hogy szemük-szájuk elborult vele,
belehaltak az eleven lucsokba,
és föltámadtak, fejjel lefele!
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És visszevették. falatról-falatra,
mí velük együtt végkép elveszett,
mámorosan az elgyötört mocsokból
kikényszerített üdvösségüket.
De gyönyörük csak el se élvezett még,
hogy megfogamzott bennük a gyanú:
először csak a szájuk keserült el,
majd szívük lett iszonyú szomorú.

A tolongásból hirtelen kiálltak.
és úgy Iígyelték, szinte józanul,
a nyomorukat eláruló mámor
mint járja őket keresztül-kasul!
És eleresztve magukat egészen,
csak arra vártak már, hogy szerveik
beteljesítsék, elvégezve rajtuk
a gyönyör végső tévedéseit!

Akárhová, de szabadulni innét!
Csak menekülni, szökni mielébb.
Kiüldözött, hogy még felérik se villant,
hozzánk se ért az izzó csőcselékl

Körőskőrül a mozdulatlan bánya.
Csak haza már! Alant a folyamon
egy hajó úszhatott el a közelben,
hogy csupa füst lett és csupa korom

a fölfutó kijárat. At a réten!
A dombokat mohón szökellve át,
a lángoló betonra! Majd a villák,
a zölden visszaáradó világ!
A lóversenytér deszkakerttése.
s a deszkakozök sortüze után
a kertek alól kiájuló hőség,

s a hirtelenül ránkszakadt magány!

A lombok szine egyszerre kiégett,
és elborult a tüzük az úton,
az arcunk és a kezünk is sötét lett,
és velünk együtt a paradicsom.
Hátunk megett a kocogató kannák.
s a szakadozó, poros fák kőzött

már fölmerült az alkonyati város:
Frankfurt - 1 9 4 5.

Pilinszky János


