
megerősítő Istenével. A teremtő Istent ünneplő csendes megpihenés azt
jelenti, hogy az ember fölötte áll a rnunkának, hogy a munkás nem rabja,
hanem ura alkotásának, hogy a dolgozó test-lélek több érték, mint a
puszta munkateljesítmény. Ha az emberben nem lenne meg az ünneplés
nagylelkűsége, a munka megbosszulná magát rajta és kisajátítaná őt ma
gának. Az ünneplés benső elmélyedése ráébreszti az embert arra, hogy
munkás fáradozása nem vakcélú kényszer, hanem szent hivatás telje
sítése.

NEM A DOLGOK
Nem a dolgok bonyolultak, te vagy
a bonyolult, aki szemléled őket

és addig boncolod. amíg e nagy
egység ezer atomra hull előtted.

Megpróbálod aztán, hogy összerakd
s kitudd Lelkét a létadó erőnek;

mohón hajolsz lencséd fölé, de csak
fej fákat. látsz, nagy jelkép-temetőket.

Ez hát a világ? föltételezések
tömegsírja, amely fölött az élet
talány-arcának örök fátyla leng?

Vagy az egység, mely ott dereng a részek
tükrén, mégis a lételőtti Lélek
elmosódó lábnyoma idelent?

R Ó M, 13, 11-14.
Ideje már, hogy álmodból fölébred],
mert nem állnak meg érted a napok.
Vigyázz! míg alszol, eltelik az élet
s meghalsz, mire fölkelne hajnalod.

Ne éreznéd. hogy bensödet a féreg
emészti már? Ó lélekző halott,
ajkadon oly jajongva sír a lélek,
hogy lehetetlen meg nem hallanod.

öltsd fel a világosság fegyverének
ragyogását és készülj: az itélet
közelebb van hozzád, mint gondolod.

Úgy járj tehát, hogy ha majd az igéret
beteijesedík, az örök Igének
dicsősége -övezze homlokod.
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MIRE KÜLDÖTT

Míre küldött az Jsten? arra, hogy
gyűlöld azt, aki épp úgy, mint te, mása,
s pusztán azért, mert károdat kivánja?
Miért küldött? azért, hogy marakod]

s visszaharapd a beléd harapót;
vat/y hogy utána menj és hogyha fájna
szegénynek a rajtad ejtett marása,
te adj sebére egy kis balzsamot?

Nyilván nem amt küldött, hogy ítélkezz,
hisz magadat ítélned épp elég lesz,
és irgalmat, ha rád kerűl a sor,

hol lelsz, ha magad sem irgalmazol?
Gyűlöl? Szeresd: s tán megválthatod akkor
magadat is, öt is a kárhozattól.

INGEMISCIT ET PARTURIT

Róm. 8, 19-23.
Fák és virágok, harmat és ködök,
az ásványok vak lelke s fönn amennyég:
meqváltásáért hozzád könyörög,
ember, ez a teremtett végtelenség.

Ha állsz a vizek örvénye fölött,
vagy nézed fönn a forgó szféra rendjét:
míntha az égi s földi délkörök
halk zokogással irgalmad esenqnék,

Mert a világ sebzett szíve vonaglik
s a lét vajúdni meg nem szüník addig,
mig szabadságot nem nyer általad,

s benned, a te dicsőségedben újra
rómolhatatlanná magasztosulva
föl nem ragyog a megváltott any.ag.
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