
















Élményeink át élése nem azonos irányú minden-

napi élet ünk folyásával. Ide-oda, előre-hátra ugrál; 

az elkerülhetet len továbblépés tartományában lé-

teznek olyan szabad és felduzzadó terek, amelyek-

ben időbeli rendet lenség uralkodik. Ezekben jelen 

és múlt elveszt ik irányukat, s az, amit régen le-

tudtunk, meg nem t ört éntként újra feltűnik.



hogy én jobban szeretem leányomat, mint Isten 

a világot, mert a világ nem olyan szép, mint 

Isten, de lányom szebb, mint én vagyok.









Hegycsúcsom már csak néhány lépesnyire van. 

Frissen lépdelek, nyomát sem érzem a fáradt -

ságnak; kicsit furcsállom is, hogy nem zihálok; 

mint ha nem is önmagamat álmodnám. Fel-

egyenesedem és körülnézek. A szikla mögül elő-

lépő alakban felismerem önmagam. A ki még-

iscsak valaki más. Mert tekintet ét a söt ét sza-

kadékok felé fordít ja, szóval tőlem függet lenül 

cselekszik ezen az istenverte csúcson. Elvégeztetet t,  

szorul össze a torkom, hogy a következő pilla-

nat ban önmagammal farkasszemet nézve felfe-

dezzem abban a tekintet ben az új, a friss hatal-

mat, amely szükség eset én megváltoztat ja a vi-

lágot: gyermekeim arcvonásait.





A z élet akkor világít a legf ényesebben, ha sö-

t ét hát terét is érzékelem. A rejtőzködő örökkéva-

lót, amit  értelmet len elfojt ani. A mi nélkül az 

élet aranya sem csillog. A múlt ragyogása, visz-

szahozhatat lan f ényessége.



Mindig a t ört énések mögöt t   t ört éntek érdekelt ek. 

A z úgynevezet t  cselekmény számomra mindig 

az ismét lődés. A Föld cselekedete az, hogy önma-

ga és a N ap körül forog. A z égitest ek cselekvé-

se az állandó forgás. Mindent az ismét lődések 

strukturálnak, mindenben az ismét lődések te-

remtenek rendet. Ezek nem mechanikus ismét-

lődések: a részletek elt érők, sohasem ugyanaz is-

mét lődik meg. A z úgynevezet t   cselekedet, a tet t: 

a magatart ás függvénye. It t  az ember van a kö-

zéppont ban, a teremt és koronája, és ügyességétől, 



alkalmasságát ól, jártasságát ól függnek sikerei és 

mulaszt ásai. Még akkor is, ha a Teremt és óriási 

templomában piciny szerep jut csak neki. A 

kezében gipsz Szent A ntalkát szorongat ó, di-

dergő fiúcska által nyer értelmet, lesz ért ékes a 

Teremt és. Csak általa nyernek értelmet számom-

ra a fecskék, a margarét ák, a kikericsek és a szél. 


