Mint a szél __ _
Vlssulndullak a t~ng~rpilttról ...
MallasM sz.i[[tak a Föld feleli. V4rosok, fa.lvek ~épe
huzódott ~I alettuk . .. Mlly~n m's e Föld I nn~n fel~lröl
nézv.~, - 8Ondolte mag'ban ez Ember. Milyen Mkh vl16g_
nek l'ts.dk Inn~n ez ~mbu~k vl16ge. N~m henetszik a uol.
e 14rme, emely betolll a Földel. ~k Ut l'lom, hOllY mint
apro hellgy4 k futkosnek őss.z~.vlsue n ~mberd{, Eltdnnek,
m~R 6Jra elólQnnek. Néha mell411 kellőoMrom egym6s
m~lI~lI . Ml! estn.tlnak 1 . .. Qh, ludom , beszélgetnek. D~
Ide nem hellaIszik fel egy szó sem. Hogy bar4tkoznak, vallY
veszekednek, - arról lu fenn semmIt nem ludok.
Mllyen jó [s volna mindill Ilyen mess:tlról nhnl e Föl_
dei és nem venni részt erokban az OsszeQlkölésekben, ame'
Iyek 01 emberek közölt lezajlanak. Itt fenn nyullalom van
is !>tke, - otl lenn örökös h"rc, ellentétek" rejteIt trde·
ke., vallY nhelek, vagy felfog,u:;lk mlan. De ló ls voln"
Wben " békében élni mindig ts nem abban a talekedtsben
élni, - 8OnOOIl" "Z Ember.
A H"J.tI. IAtva az Ember gondol"talt, - tDO$OIYllol\.
l!syoe, Innen nhve az életet, I.4tOO, hOIlY milyen céltalan, okl"lan "Z a sok harc ts sokszor szennyes kazdelem,
amiben felőrlődlk n emberek tiete odalenn? ..
CJakugyan, - felelte az Ember, - miért ti örökö"
nyugtalan haJs.z.tban ez ember, minth" v"laml! keresne, vagy
kergelne 1
Az emberek ügy mondj6.k, hogy " boldogs4guktrt
harcolnak, - mosolygoll a Hal.41.
Boldogwg, - sóhajlott fel, félig ~nall"l, félig u6.n"lom·
mal n Ember, - u nincs a vn4gon.
De van, _ vágol! ez Ember szavaiba a Halál, - de
nem ott ts nem abban, ahol ts amiben ll, emberek, kere'
lllek. - Mert nhz csak le üjr" a Földe tekre ...
Valamivel magasabbr" emelkediek. - L'tla lU. Ember
egy nagy wt"b t ~nilettt a Fóldnek. Nézd, - figyelmeztette
a HaJ.tI. - ott egv menet. In ls, - 011 '.tvolabb ls.
AI. ember c$Odálkozva mondta, Eddig nem vellem
Wrt. De milyen sole Ilyen menet van. Majdnem minden
faluban ts " v'rosokban tobb, nthol ktt.h.trom menet ls
tsynerre. Mik nok 1

Ott mindeD(l1! lemdllek •••
!-Ut eIInyi ""UIrat IOrItnil< elfY$"lft, -

ke.. h

Ji\! al

Embu1!

Mtg IlIbb l•. Ha az eQtsz Földel 1Iitl""n6d, ......., "'"
lI~d ul, hogy mIndEn plllaml1ban Jnegl.Zünlk eIY tmbuotlet
II FOklon ti mInden pillanatban megJelenik egy-egy ul __
ber élete.
MOll, ho8Y fIgyelmeztelIt I rj , 110lom. Milyen &deo
hs, _ ki6ltoU ft l az Ember. A zt hinné /lZ ember, amit.,..
od.oIenn "'tdk valamdylk vArosban , hogy il DlOI:QMI.b ..tha
SZÜlIdel. De InOtn )61 141om, hogy '-gy ~rcl! n m nGneld.
Mindig hal nak ts mindig szille tnek. V4ndoro nak il folóoa.
Jgaúban csak .iltv6ndorolnak at emberek il Földön. Átutazók
vagyunk, nem m4501<, mUl egyszer mindenkire r'kerOla sor
II t4v()Z,bra I

A Hal41 nevetett. At ls egyik rOvldljt4sa u emberek.
nek, hogy ut képzelik, hog y omig mUok meghalnak, rjjuk
nem kerül. sor. Pedig, a min t lól ],/Ittad, csak "útuók. vAndorlók az emberek, akik Jönnek ts tovább mennek. & köz.
ben boldogs6got emlegetn ek és keresnek. H6t nézd meg,
lehetn ek IIzok boldogok, IIkik mindent, limit mint emberek
a me ghll16sban mind elveuteboldogs6gnak neveznek, nek 1 . .. Ak6rmOyen gondtlltans6g ls legyen ez a FOIdon
v,,1ó 6tvonu!6sa az embereknek, - mo ndd, lehet nt boio
doSS4gn"k nevezni I!s érun l, IImlról biztos, hogy leP
lesen elvesztl IZ ember l .. ,
'gaz6n nem lehet, - fele lte az Ember.
Mert ml lesz lI.Z emberből megh"l.tsa ut6n 1 MlDt
ember 16t, han , [6r, fény veu l kOrOl, gazdagnak mond·
hatja mag6t ts h" gondlltl"ns6 got tud blztoslt"nl életének,
bizonyos nyugalmII t tIlI61 " lelkének. De teljesen sohasem
tud nyuSOd t lenn nl, meri ha mú nem, mindig nyugtalanitj" a megh"lú .
De most IlOndold el, ml lesz az emberból a meghIILts
ut6n. Ha le ls 16th"dn6d úgy, mInt en, "kkor 16tn6d, hogy
milyen sze renC$étl en lélek lesz " legtöbb emberból lddt.
Elveutve uem~ I, nem 161. Nem é rzi kezét.16IMt, nem tudja
hol van. Nincs vele földi hat"lma , 61 iliSll, v"gyona, m"jd·
nem /IZ u érzése, mintha a Földon egy e mbernek lev6g'
~
....k.nelt. I6balt, kloll" n6k sze mét és megsllkt':lllenék. Sól
""",úInl Km tudna. KlvQlrOl mindent elveszU. Mert]dke
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nem hozhat mag,ival semmit uoUlÓl, amiket II Földön bírt.
MI lehel egy ilyen léleknek a boldogs6.ga 1 . .. mil gon.

do'"

Csakis eBY olyan 6Uapotnak a megnyeré$e, - fdelt
" Ember, amelyben vl$!Uanyul mJnd.owkllt, .mlket elvesz.
telt. Ha vlssunye rnt a hit""l, .. hIl116s41, ut az trzlstt,
hogy mozogn i tud, ha üeznt újra élo volt61 ts nyug",lmll
volna. Csakhogy ha nincs steme, II Lélek mIvel '4' 1 ...
A hU tel , - sz61t a Hallll. Istenben való hillel. Még
vllligo,abbllll mondom I Istem,e!. Isten a Léleknek II szeme,
a '4t.ua, II ha1l4sa, II mozg6sa, II kincse. Ahogy blen mIn.

dent lAl. ugy az emberi lélek ls, ha Istent rnllg4ban hor.

dona ts birjII, - 16\. et ts boldog, mert nem tui mag4!
klfosUoIlnak tobbt. Boldog, meri mindent valOsAlIONbban
ber. ts UI ts jó veul ltOro.l, gondtalans4g. meri stetetet
Olell kOrúl, hOIlY ha lsten van II lelktn belül. Mindene
mtg van, IIml II nyugalmjhoz kell. EgyOtl "I Istennel ...
A Ltleknek Isten a boldog t iete. Ez a Lélek tlth ts törvtnye.
A% Ember ujra sóhajtott, Istenem, hol vagy 1 ...
Hol vagy Te soha el nem vuzllhelő 6oIOOgdg1 ...
A Hala! közbesZÓIt I Te ls megueruheted. Kezdj
hInni Istenben. .. Fogadd Idkedbe, mint szerető Atyjd"t,
Istent, a vlLtp Teremtójtl, legnagyobb jÓllkaródllt.
Ne haragudj, - szólalt mell az Ember, - de most
nagyon emberi módon ktrdulek. Mondd meg nekem, hoo
gyan lehessen hinni Istenben, ha soha nem talAIkozunk
Vele1 •.. Kt 'Atta ts kl besztlt csak egyszer ls Vele1 ...
Hol van az lsten 1 ... Ha te olyan Jól tudu mindent, mutasd meg nekem!
Megmutatom, - mondta a HalAI csendesen. Meg·
mutatom a lelkednek.
Ir'nyt vAItoUattak. HIrtelen vlhlrba kenlltek. A sztl
mint egy nagyuejQ órlU, IAthat"lao karjaival chta I "kat.
Egym..tshcn hajlítotti lornbfeJelkel, iIlZutl.n szt",'llutOIlI
öket. Sok helyen majdnem főldlg hajoltak elleojJlhatatlan
ereje elöli I fak. Házak fedele! mini súly talan plIplrok repfil·
tek a sztlbtn. Nthol gyökerestől ktcsava rta a Földből
a f.tkat . . . a tenger súlyos vl,tömegeJból emeleteket hll·
momtt egymjsra ti hegymallass4gú huU6mokallúgva, ostOI'Ol.v. , harsogva hajtott nIalIa dótt II szt! ... tomboló er6l~k
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hogy mlIyen hilllllm .. ' úr .. sztl.
Utod II utict, - kUdu,c: II HaI6l u IledIen
húzódó Embert 1 .•.
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Utom, .- felelte u Ember.
A Hol4l elmosolyo!'1I mas4!. Te 14Iod1 ... Mulasd
meg hA t nehm ls, h.dd 4ssam tn is. Nézd meR ta mondd
m~g art ls, hogy honnan jön ~S h. I.4too, hogy hov.
megy?

.•

Az Ember most szégyenében elpirult. -

Valóban

" utle r Dem 16tom . .. esllk II súlben h4íl6 Ukat. .. de
mllga II sdJ 14,h"lallan.
Nem !londolt" arra sohasem, - veUe 4' II u6t II Hallil,
- hORY milyen kült/Ms II utI? . .. In vlln koO rOI1l1lell:k,
kOrül vesz benneteket, de $Oha meg nem 10ghllll'lok. Ilyen
II szél. .. Senki nem 14tja, - de IIzer t Vall utI. És elsob4r senki nem tudja, hogy
dolhllllll az emberI II uél, merre III' " sdJ ... LeSRYllkrabblln hiuagos arcát I.t t;.itok,
mlnlhi! nli.uer karja volna és mindenik karj.6val tOmi ts
wwl .k/!flla, OSszerombolnl mIndazt, amil Ist\!n vagy embl:r
~lkotOll. KIcsoda a sz~l? ... Sl:nkl sem tudja, honnan Indul
el a szél, mIért keh u tra ~ szél és mIt vlu mogAval
a sz~l? . .. Csak fUj, csak zug a sz~1 és senkI s\!m tudja,
hogy merre vIn oz utIa? !
Aztán elvonul a u~I . .. eJm\!gy. - N\!m l iti marad
velunk, CS{Ik most m'r, - 16tOO, - nem vIharzik. Meg
sem lehetne ismernI az /ll/llIuok suh~nó, sImogató uel6ben
/1% el6bbl vlh/lrt. MOST csupa kedvesség, ~j II uél ... u
a szelló. Húsltó Aramlás, hOvöskezl1 tündé r II nagy melegben ... n~zd, ringató öltben egymáshoz hajolnak a vIrágok
ts mosolyogva mond~k egym6sMk, ugy.e milyen jó u
a csendesen rIngató uél? .. a su1l6? - A fdgakon meghIntutalja a gyümölcs gyermekeket ... IIztán elmegy mégis
allél. Ugy.e rn051 nIncs lu a uél. Fa sem mozdul II fOldeken, flIlevél sem rezzen. Elment a szél?. Nem l - III
Vlln most ls a u~l, csak halknn lépked II levegó tengeren.
- csendesen sttál v~!lY elllh /I szél. TalAn egy uj utro
k~nGI, IIzon gondolkOzik . .. lu VIIII kOriil6uQnk 16thalotlanul, de senkI nem 1111111, nem tudja, hollllk1k II sztl ts
mlttl fui egYne!" orUn erejével m,skor meg ml~rt ringlIt
ugy, mint II bolesó II gyermek~t?. KI ismeri ul).t t. mit
IlkIIt a uél?. mU almll II 1IZ~11 ..
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ValólHln erre soha nem gondoltam, mondoUa
az Ember.
Utod, - pedig lsten, olyan kGlOnOsen hasonUl tulaj.
dons4galben II sztIhez. - hl Van ~örÍllOtlGnk bltn ls, _
de senki nem I6.lhatja. UtMtathm, mini II ml . .. érezzilk,
de meg nem fOllhatJuk... Sokszor Istent ls barallOSnak
i!n:lu:k, millIh" 'Athllt.sllan kube! mindent O$sze akanUI
rombolni, IImil III emberek tpíteltek ... ilyenkor mondj6.k
az emberek oUt, bogy cse~ssal sujt az Is\ltll. Ily enkor
elismerik, hogy Vo!In, - de ha ragosnak moodl4k, aki az

emberre suli.
M4skot, - ... Arlllla ll seRl1stjek, JÓs4gok, örömök érkez.
nek egY' egy embe r t.letébe, It ek rln gll lÓ JósAllok VlIllY
nyereS\!sek . .. Ilyen kor mosolyog III ember ulve ts fel.
sóhajt n ég feJé , ló az lsten ... most ls elismeri, hogy
van Isum. - Néha csend van egy·egy embe r élete köni l,
nem történik semmi, - I6.tuólllg lIem mozdul az Úr ...
pedlfl Ilyenk or i$ körülvesz bennetek.. t, úgy mint a leve·
gőben halhn $étoiló, elli!O sztl ... Istl'.nbóllélekzlk Llyenkor
Ls az; ember tiete, - d e mert sem nem viharos, sem nem
ringató, - Llyenkor UI mondják n emberek, hogy nincs
lsten . . . pedig mint a utI, - Isten ilyenkor valamit ter'
vu, valamI terve trik Istennek ilyenkor a csendben, mint
a ga~na a meleg nyoirban... mindig cselekszik valamit
al Ur, de amiképen ne m tudod, hogy melyik antInek
útja, úgy nem tudod az Istennek dolg", Ilki mindent cse'
leknl k ...
Odll volt II gyOnyOrústgtó] !IZ Ember, amig II Ha!6.!t
hallgatta. Soha sem hittem volna, - szólt, - hog y enny i
mindent tud mondan i lstenn~l II ntl. Mindennap elful
melleuUnk ts vele soha nem beuélgetílnk ...
Pedi!!, bten titkait fedi fel, - vette fel a szót Isrott
a Holoil h irtele n, _ mert figyeld csak meg, - aUt vihar'
b.1 n zúg, akoir szellőben suhan, aUr csendben fil anti,
vala mit mindig cseJeksuk a utI. _ Egyszer északról fuj
a hoz hldegi:l, m4Ytor dtlröl mdege!... aszuint, hogy
ml! ahr a uti... Sokszor elóre belelenti magál Jelek
411al, mbkor hirtelen 14mad fd. Foikat nakit ki, - igen,
- egyik keúvl'.l, de öltben ner, meg eur magvacs""
hoz ti • kItOri {4k hely tn uJahl altel, - kebltboen vtroil!'
porl ILiUlt termare ktsz vIr4gokho.r;, . . tletd szálIlt II uti .. ,
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Es6e hoz hozdn" nIIf felkge t ü, el a nap eW e aHI ..•
mlodfg lU" ""lamU az 6 ctljal unin i a sztl ... TwlIlla
fuval ma .. levegőt ...
De soknar porfelhőt [s ho~, - vAgolI • Hal6l u ...
vAba az Ember.
Igen. - hogy IISZ IOII,,!nl .anltson be nneteket lstell.
Mt.1 a szél u t'al ls lsten u t jal ti lsten munk4lkodlk II sÚl
utjl!lba n ls • [elkelekér t .. .
Sokszor ~Iot.il. h41l1 t rombol őssze a szél, mll!.I ...
Urdezte ez Ember 1
T.I~n, hogy leromboljan egy búnféuket IIhlMon a b.iz.
!Mil vagy u egy s~lvben ...
Néha szegények kunyhói6t hordja ej a szél, mlUI1 ...

Talán, hogy abban. kuny hóban. hinni tanítson "agy
Im.tdkoznl egy n i"e! - v<'Igy II ku ny hóJA! siratO em~r
kOnnyelvei megmosson egy sd"e! ... de minden, "mit az Ur
csln.ilt, nem tOr tenlk másért, min t II Lélekért. Hogy IIZ embu
WnatAval Istenhez fordul jon vagy Isteni keresse ftl hAIi'"
"al az ÖrŐm!!rl ... Nem történik semmi m6sért, CUlk lI~ért ,
hogy lsten ts a~ embe r lelke tal4lkonana k, mert lsten
az ember lelkének a boldopga. A FöldOh meghaló ember
lelkéno1.k a boldogs6g4trt lörténlk minden ...
IWcs felett repílltek. Ebben a v4 rosban van egy inl é'
l:e t, - magyar4zta a Halál. Ta!4n hn!10llad h lrél a P4z'
m6neumnak. Egy IMP volt a lelki Ignzgat6la. t::rdemes volna
oIvllsnl annak az embernek II könyvét az ó földi élete
végéről ...
Boldog ember volt, embert szemponto k mértéke sze'
rlnt. Előkelő 41165 birtokosa. Amlkoc nem volt szolg6latban,
mindig a hegyeket ,6rta és gyönyörködött a természet
Sltpségeiben. A hegyek é, erdök szerelmese, igy nevezhet·
ntlek. Azokkal volt tele II lelke... ESY csendes ny4 r1
alkonyatkor, még boldogan 16rt a hegyeken, egtsuégesen,
}6kedvvel és II Ielekfidnl kúzo.lő nap utolsó nemsugaralban
gyOnyOrkOdve, mtg tervet ké$.r.[tett m6snapra arr61, hOlilY
hova fog, merre log klr6nduln l.
m6snap, - m6snap tolOkocslban vitték a tem'
plomAhoz, bén6n. Megbénult v6ratlanul mind a két I6ba,
1l.6s6r61 le kellett mondania és ... Ie ke llen mondllIlla
a nép klr4nduI4$Okról, amelyeket pedig annyira ,ute telt.

es
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EI keUell v.61nl. szep hegyeiről . .. egyIk napról II mllslkrll
e!vesz.lett mindenr , "mU nueleu, mlnlha elfulla volna
mind41'1 egy viharos sztl, IIml neki II Földön boldogs.!got
.0011. Es lel! belőle egy magllv,,! lehetetlen beleg.
Sulyos betegen pedig ezt írlll nllplój4bll II pap I Elö·
s16r .:uk könnyelm voltak, merI c"k (I szenvedést Illu.m
ts éreztem abban, amI velem IOrtént, de most m'T mosoly·
gok ts OrOm vlln 5zívemben. mert IIZ en ló Istenem IIZ'
akarla , hogy Ó legyen II boJdogugom, hOllv <5 tli en egye·
dal III .ulvemben ts ell II boIdogs.!gol il hal,! ne vehesse
dIOjem. - Áll.uomat épen ugy, mint II szep hegyeket,
elvttte volna tólem II hat61. Elve5Zleltern v olna ezeket
II boldog~!IOkat el ak.or ml maradI volna II lelkemben 1 . .

Igy most UJ 1301dogs.!gom, - bltn, mindig boldogs.tgom
matild nekem.
Olyan tOrltnel ez, minI miko r egy f.it lOr kl II vlholr,
- jeRyezte meg u Ember.
IglIl, - de nem klegyet len'égból engOOte ut euel
II ~ppal megtOrténnl lsten, - lolylalla a Hol.s1. - mert
hilen orro /III 6r6ra, amikor o földOn el fOIl aludnI és III
a testn~lkllli vl16gban fel fOIl ébred!lJ a lelke, - arra
al ór6ro akert teljCll boldog ~bredtst biztositanI neki. Ezért
klcser~lte mag.!1 ISI.en az ember lelkében a hegyekkel.
Minthogy tudt a dl; Ur, hogy kOul van m6r nekI u utolsó
fóldi 6r61a, ut akerl.. , hogyellészen, egész lelkével C$ak
egyts~gyednl Ol, az U ral szereSK, & Ut et 15 érte, meri
betegstgtvet a pap elv41autotla lelkét61, m~g a természetet
is, hogyegyedeil lsten tOlthesse be.
Igy n okoll tOrténnl mIndig ez, szólt Ism~t az Ember.
Amint kOzelebb haladunk az utolsó órAhoz, rendre minden
elmarad tOIOnk.
Igen, meri ti emberek ehez al elmuló vil4Rhoz tapadviJ,
c:aak a mIndennap fogyó ~Ietre ahrtok boldogs6got épl'
tenl , - lsten a w nban elóreMtObb, minI az ember és a mell'
halA, utAni vll4 gban, az Or6k Utre ahr veletek boldog·
~IIOt készinetlli . . . Minden uérl lOrtélIIk. Irgalo mból.
Blwny soha sem volna nabad ellele)lenQllk, - mOll"
doua sOhaltva III Ember, hogyaFöldOn csak 6tulazók
vasyunk.
lk neho$jy ali hidd, - mondta újra a HaMI, - hogy
lsten mlndlS Ilyen f.t 1<4lmu módon akar,," mIIg" belopnl
u ember Idkébe. Hogy oogylln, az mindig II U lek egyé.
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nb'r uennt IlIrtÚlik. Ahogyan \esbh lONbban m,,'ba
fog-n. ($tent. Van olyan ember, akiI aak II SH1!.vedo!:I
vucl Istenhrz. De van olya n Leld:, akit az 0c6m via.
Illeohez ...
HallsMd meS eZ I (I tllrttnelel.
8.!rö Jllmes l<othschUdnak, - II vrt6ghlru gndag ma.
llómosnak, - egyne. aJ t mondla Eugene Del4crobe fQ l60
művész, hogy ilIZ II IItea az, amelyről II legjobb, II leghl1bb
koldus vonAsoka t feslhelnt meg egyik Mgy mIlvén.

A gudaS Rothschild

szíVEsen

feIaJánlaUlI magat mo-

dellnek II kold us kép Inlésthez és mllsnllp elment II festó
műtermébe. A feslŐmúve.sz rongyokb", ö ltöztett e Rothschiklot
és azonnal hozzá is fogotl II fesl tsh~, II nllllysze l1l kokius

IIrc.§röl.
Munh közben belépel! II festőnek egy igen tehetséges
tanítv,snya. oki nagyon szegény volt és egy nyomorus6gos
padl~s szobAbIIn tengette életét, beteges Oreg édes anyJá v,,1
egyOlI és épen elköszönn. jöl!, búesuzn! II feslóm(i vtszlöl.
meri sze~nysége miatt nem tudta tanulmányait to v6bb
folytatni, hiszen édes anyJát is neki kellett eltartania. Am int
belépett a mIlterembe és meglátta a rongyos ruhái .... koldu s
al~kot, akinek arca ls sunaimat keh el!, megdöbbenve
Ilyen nyomorús6gon, u6nll kotva. m ajdnem könn yes szem'
mel nbell a koldusra .!.! a nála levö u tolsó hat sous-j6!
(fiUtr) titokban /I. koldus zsebébe csusztatta, azt6n szomoruan
elkóuönt.
Amikor elmenl, Roth schild {eljegyezte a nevé t és d ·
mé t é.~ másnap reggel ezeket a soroka! kaldie hozzá, Uram
tesnap ön lót tett eSy koldussal I A7. a hal sous leg nap ó la
tIleZe! frankOI kamatozott, amelye! ezen az ulalv6nyon föl.
vehel. A nyomorgó festönövendék és anyla egyszerre gaz'
dagokk6 leltek és IIInulha totl a fiu most mAr lov.llbb.
Milyen szép és mellnyugtató történet ez, - szól meg.
nyugd!"1 5ziv~ben az Embt:r.
Isen, - olyan ez a történet ugy.e , .- mondta a Ha·
l'!..- mint, amikor eltikkadt virágok közölt elsuhan egy
hU$~tö s:tel1ö ts megslmogat!4 őket ts egymáshm hajlítJ!!
l:'e'kt:t. Sokuo r Ilyen Istennek az utJa. . . Amitr! nem
tod, val~n mondhatod'e, hoSy nincs lsten 7 ...
MéS mondok egyet. NemréSiben $Okat besz~ltek Pá·
rluban ~SY nagy ulnh.tznak (lnnepelt művésznöJ~ról , a ki
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onh agy ta a sd npadot. A gazdas6got lelemO fbdtlt, a hlr t,
ill dics6lég.et ... csendben el.wto vIllAi.i!. mIlk incsekb61 6.116
berendelts4: t ts minden t kiosztott ill sz.egé nyek között Aztán
egy lyoni -árd'ba vonult, hogy ott névteleniii és Ismeret·
lenOl, al'utas mu nUban, hollga t4!1bon ts Im4dkozásban élle
le élet~ t . Csodálkozva ts ~rt hetetlenQI nézt ~k az emberek,
hogy m l~rl teile egyik naprol o másikra. Nem é rtellék,
mert nem tud ták, hogy még a n~lcsendbero is tÖrté nik
mindég v<llaml ... a kkor is munkálkodIk III Ur a Léleknek
emberi nem elótt elrejtett mélyében . .. akkor ls vola mI
szép terve érik IIZ Urna k, mint a szóló az őszi n.. prény.
be n .. .
Milyen nagyon szere thetle ez II m űvtStllO Iste nt, hogy
a kedvéért , el tudott szakad ni mindentő l ... nólt elgon.
dolkozva az Ember .. .
A mlC OI en u gyis elsukltottam volna, - felez te be II
Halál a történetet. Ez a Mlek megértelle, hOIlY c lak vAndor
mindenk i a Főldon ts mulandó minden a Jeiken kiviil. ts
tudto szeretni a lá thatat lan Istent. Akinek számára á tanta
egészen a lelkét. Elöbb ú ressé tette, mi nt e!ly lakást, kihor'
dolt !>elöle minde n bú lordarabot ts e~Slen á tadta , áten '
Redle Is tennek a lelkél.
Nagy dologra lanítottál meg most engem Halil , moudotta 4>; Ember. Valóba!! olyan az Il len, min t a szél...
Idtholat[4n - ts sokszor kO lső kőrO l ményekben, sokszor
belső élményekben érkez ik houbnk ISI en.
De ne felejtsd el soha, - ellészltet le kl a Ha!.!1 az
Ember mondll iát , - hogy aká r v iharos esemény ~Iak jában ,
akár. virágsimogató szeM su han4sáball érkezik az életedbe
u Ur, - mlu l ahogy a szél Ole lele van ul élelek, virágok
ts fák magvaiva l, _ min t ahogy a szél a hblében hor'
dozott virágpor ue mecskék ajkain csókOl vbz az é leire
váro vlr4gnak ... amint a vihar Odll ts tiszti!, Istenne k
öle ts mindig }óval van te.le... t s bárhonnon, bármivel
érkuzék életedbe lsten. . mindig jót hOl a lelked nek, csak
161. mert bten tökéletf"Sebb, min t a vllllRon vakon járo
liztl ... lsten ovllágbiró, ISlen minde nt világosan 161 Ó Szem,
- mindent tudó Értelem ts benneteket emberek, naRyon,
de nagyon szerető, féhő Aly6tok . .. Isten a Szeretet.
A Szeretet pedig hozhat'e rosua l nektek 1 ...
És felelt al Ember, Nem I
~
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