
Kell, hogy legyen a napnak. olyan része, amikor a tervezgető ember
elfelejti terveit, s úgy tesz, mintha egyáltalán nem lennének tervei.

Kell, hogy legyen a napnak olyan része, amikor az az ember, akinek
beszélnie kell, mély hallgatásba merül. Értelme nem alkot újabb tételeket.
Fölteszi a kérdést önmagának: mi értelme van mindennek?

Az imádkozó embernek időnként úgy kell imádkoznia, mintha életé
ben először imádkoznék. A terveket kovácsoló embernek időnként félre
kell tennie terveit, mintha mind meghiúsult volna. Ilyenkor új bölcsesé
get kell tanulnia: mi a különbség a nap és a hold, a csillagok és a sötét
ség, a tenger és a szárazföld, az éjszakai ég és a domboldal között.

A szél ott fúj, ahol akar

Isten úgy közeledik értelmünkhöz, hogy eltávozik tőle.

Nem fogjuk őt teljesen megismerni soha, ha azt gondoljuk, hogy fog-
lyul ejthetjük őt, hogy bezárhatjuk saját gondolataink börtönébe.

Jobban megismerjük Istent, ha értelmünk elengedte őt.

lsten minden irányban egyszerre távozik el.
Isten minden irányból egyszerre közeledik.
Bárhol vagyunk, mindenütt úgy látjuk, hogy éppen elment.
Bárhol vagyunk, mindenütt észrevesszük, hogy épp előttünk érkezett

meg.
Nem nyugodhatunk meg sem a keresés megkezdésekor, sem a kere

sés folyamán, sem látszólagos végén. Mert az igazi vég, a mennyország,
végnélküli vég. Teljesen új világ, ahol megnyugszunk a titokban, hogy
Istennek elmenetele pillanatában kell megérkeznie. Minden pillanatban
érkezik, s nem tudjuk, mikor megy el.

Lukács László fordítása

ARVERES

Szegényes útjaim is eloroztad,
egyetlen ösvény sem siet felém;
Uram, az árokparti bodza borzad,
a szél j6sol tenyérnyi levelén:
e tájat még ma el ken árvereznem,
s néhány garas reszket csak két kezedben 'r
Osztasz,szorzol, 'mily égi számológép
csillagrendszereit toloqatotl ?
Beteljesül az ősi és az oly rég
időkben már megoldott szorzatod:
a földet megszorzod az égiekkel,
se számításod mindent ujra megnyer.

Hol rejtezik a bölcs középarányos,
ahonnan számithatnám számsorom ?
Végösszegem, ha gőgömmel határos
a műveletet megfordithatom:
az egyenlítés mégis csak Tenálad;
világodnál nagyobb téttel ki játszhat?

Szabó Géza
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