
Szöcs Géza

Esti ima

Giginek és Máténak

Isten, teremtse! földet,
tengert, s füvet is, zöldet!

hol csak iszapos jég volt
legyen ott mától égbolt

s ha a Hold rajta fel jő,
villogjon fönt a felhő!

s ha kezed megteremtell
annyi sok házat, engedd

lenni a folyók mettett
Kolozsvárt s Budapestet!

s adj nekünk szepre tesiett
színes szemet és testet

s nevet is kérünk, Isten
mert most még nevünk sincsen:

legyünk mi Gigi s Máté,
de I nem külöp. mamáké,

Mennyei Atyánk, kérünk:
legyen testvé r belőlünk,

add nekünk édesanyának
szépséges édesanyánkat!

s mint szél, mely ránk hajolgat,
arcunkat és hajunkat

érintse istenkéz is:
legyen majd velünk Jézus

legyen öröm és ünnep
hogy 011 ül asztalunknál

ha földi két szemünk nek
ö nem is látható' már--

mint ahogy még egészben
011 van és nem lehetne

kitapogatni mégsem
lépte nyomát a vízben

habár 011 csillog benne
mint öt meg öt a tizben.
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Atyánk, mirajtunk minden pillanatban
a pusztulás fogsora összecsallan
de folyton-folyvást föltámasztva minket
összegombalod rajtunk újra s újra
életünket, mint meleq, piros inget.



Isten, köszönünk mindent;
s ha el re jtöznél egyszer
a 'véqtelen időben

templomi festett képen
vagy kifaragott kőben:

kérünk, Miatyánk, engedd
hogy megtalál junk téged
egy kukoricúfőldön

vagy Emontekiőben.

Utóirat Enikőnek. Hát bizony, ennek a katolikus volta megkérdőjelez

hető volna, és különben is sok kétely merülhet föl; de ha tetszésed el
nyerné, s megtanítod a gyerekeknek (arra most gondolni sem akarok,
mit szólna hozzá édesanyád). főltétlenül beszéld át velük előtte ezt az
egész gondolatkört, vagyis: mivel az emberi természet olyan, hogy leg
szívesebben csak azt becsülné, amije már nincs vagy még hiányzik, s
emiatt csak vágyaiban és nosztalgiáiban - emlékeiben boldog; s mivel a
lélek csak akkor igazán hálás (teremtőnek vagy másvalakinek), ha bol
dognak érzi magát, ezért gondoltam úgy, hogy e hálaadó-kérő imádság
formája sem lehet más, mint csakis a nincs, a nemlét felől kiinduló. A
holtak (Akhilleusz: "Sokkal szívesebben lennék rabszolga egy paraszt
földjén, mint fejedelem a halottak birodalmében:") és a meg nem szüle
tettek, meg nem születhetők (Trakl:' "die ungeborenen Enkeln") nyilván.
sokkal többre becsülik az életet, mint az élők. Próbáld a kicsikkel meg
értetni ezt a perspektívát, s talán ezzel sokat segíthetsz rajtuk, már ami
az eljövendő életüket illeti; magamról tudom, milyen sokat számít úgy'
átélni a jelent, mint ajándékot. Olyan lelki béke és erő forrása lehet egy
ilyen hit, annyira sérthetetlenné válik ezáltal az ember; ezt szeretném
nekik adni. Hányan kérlelik Istent, hogy támassza föl a halottaikat, sze
retteiket, vagy hogy hagyja még saját magukat élni (ezt általában a ha
lottas ágyon szokták igényelni) - de hátha egyfolytában meghalunk, és
az ő kegyelme és szeretete támaszt föl állandóan?

Isten fia pedig állandóan velünk van,
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