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Kevés könyvet olvasok el többször. A te elmélkedéseidet
különbözõ korszakaimban olvastam. Elõször fõiskolás
koromban, aztán negyvenévesen és most. Te még mindig

ugyanaz vagy! Melletted úgy érzem, én sem változtam, holott te mindig
a változásról elmélkedsz, a megértésrõl, a halálról és a
megsemmisülésrõl.

Anyád istenfélõ és jótékony volt, apád szegény és etikus. Nevelõid
arra tanítottak, hogy kitartó és kevéssel beérõ legyél. Nevelõim
próbáltak belém versenyszellemet oltani, de nem sikerült. Igaz, én
nem voltam császárjelölt, de példaképeim királynõk voltak, Erzsébet,
Krisztina, Katalin. Irigyeltem hosszú uralkodásukat, amit háború nélkül
tudtak végigélni. Okosságukat és mûveltségüket szerettem volna
megtanulni, és az emberekkel való remek bánásmódjukat. Ez utóbbi
sokáig nem sikerült nekem. Most, téged olvasva, Marcus, rájöttem,
elértem, amit akartam. Talán még gyakorolhatom egy ideig. Te tudod
legjobban, hogy az õszinte beszédet nehéz elviselni, nekünk mástól,
másnak tõlünk.

Vezércsillagunk az ész. Lehetünk erõs akaratúak és elnézõk
egyszerre, nem zárja ki egymást a két jellemvonás. Szenvedélytelen
szeretnék lenni, ugyanakkor gyengéden barátságos, mint te. Ne
mondjuk senkinek, hogy nincs idõnk. Ezt manapság nehéz betartani.
Egyre több a tennivaló, miközben egyre több embernek van szüksége
segítségre. Az emberek azért rosszak, mert nem tudják, mi a jó. Szerinted
a jó szép is, a rossz csúnya, tehát meg lehet különböztetni õket. Ettõl a
mondásodtól mindig meghatódom.

A világrend részei vagyunk, a világot kormányzó elv kisugárzásai
vagyunk, bár nem tudjuk, mennyi idõnk van erre. Minden tettünket
úgy kell intéznünk, mintha utolsó volna, képmutatás, önzés, zúgolódás
nélkül. Akik nem kisérik figyelemmel saját lelkük rezdüléseit, azok
nagyon szerencsétlenek, mondjuk kórusban. Tetteink és szavaink
legyenek összhangban a természettel, melynek részei vagyunk. Ha
mindent megfogadtunk volna, amit mondtál, ma máshol tartanánk.
Nem lenne Földünk , és vele mi, ilyen tragikus helyzetben.

Lelkünk sokmindennel bemocskolhatja magát. Hibáink kelevények
a mindenségben, zúgolódásunk eltávolodás a természettõl. Harag
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okozza elfordulásunkat az emberektõl. Élvezet és fájdalom sokszor
legyõz minket, ha hazudunk, ha nincs határozott célunk. Értelmes
lénységünk célja egyrészt a legõsibb közösség törvényeinek
engedelmeskedni, másrészt belsõ géniuszunkat figyelni. Követjük hát
géniuszunkat, aki egy kicsi szent helyet emelt bennünk, érzéketlenné
téve minket a gazságokkal szemben és átitat minket az igazság
szellemével.

Gondolataink tárgya a Mindenség és a Sors. Senki nem akadályozhat
meg minket abban, hogy összhangban legyünk a természettel és beérjük
az igazsággal. Így talán még boldogok is lehetünk. Test, lélek, értelem
együtt kell nekünk. Sehová sem vonulhatunk vissza nyugodtabban,
mint saját lelkünkbe, de ott békének kell lennie, amit nehéz
megalkotni. A világ változás, az élet felfogás dolga. Ha nem gondolom
azt, hogy bántalom ért, akkor nem is ért bántalom. Zseniális a
pszichiátriád, Marcus, követlek!

A természet semmit sem szeret jobban, mint változtatni azon, ami
van és hasonló új dolgokat létrehozni. Én a stabilitást épp azért tartom
nagyon értékesnek, mert olyan ritka! Tudom, nem tart örökké, de
amíg tart, addig jó, megnyugtató. Értelmünk akkor is maradjon
nyugodt, ha testünket darabokra vágják, rugdossák és leköpik. Lelkünk
ismerje a kezdetet és a véget. Akár pusztulás, akár csak elváltozás a
vég, próbáljunk jót tenni, eltûrni az embereket vagy kitérni elõlük. A
túlságosan kívánatos dolgokat le kell meztelenítenünk, lerántani róluk
a csillogó ruhát. A finom sült csak madárhulla, a bíborszegély
csigavérrel festett gyapjú, a bor kipréselt szõlõlé, a szerelmi élvezet
belsõ dörzsölõdés. Ami ebben a pillanatban keletkezik, már abból is
elmúlt valami. Az idõ állandóan frissíti az örökkévalóságot.

Az egyetlen mindenségben, ami a világ, minden egyszerre történik.
Ez fantasztikus! Jól lehet érezni a gondolatot, pedig nehéz felfogni.
Meg kell elégednünk magasságunkkal, súlyunkkal, szemünk és hajunk
színével és a nekünk kiszabott idõvel is. Kezdhetünk új életet, de azt
is ugyanolyan helyesen kell látnunk, mint a régit. És akkor minek az
új? Mindenki annyit ér, amennyit erõfeszítése tárgyai. Annyit érek,
amennyit a szobraim, amik komoly erõfeszitések tárgyai és helyesen
látnak engem.

Ha csak atomok vannak, akkor szétszóródunk a halálban, ha a világ
egységes egész, akkor csak változás lesz a halál. Ha fájdalmunk
tûrhetetlen, véget vet életünknek, de ha tartós, akkor kibírjuk. Ne
legyünk ingerültek, ha rosszul megy életünk, az ingerültség hasztalan.
Ne könnyezzünk másokkal, de ne is ujjongjunk másokkal. Az értelmes
lények egymás kedvéért vannak, te értem vagy! Alkatunkban fontos
helyet foglaljon el a közösségi szellem. Ha nem engedünk testünk
csábításainak, akkor az értelmünk ép marad és szabad. Nem kell
elhamarkodott ítéleteket hoznunk, és akkor kicsi lesz tévedésünk
veszélye. Az embertelen emberekkel szemben se érezzünk úgy, mint



21

õk, ez az egyetlen menekvésünk. Az
életünk inkább birkózás, mint tánc, mert
rendíthetetlenül állunk a váratlannal
szemben.

Ha a boldogságot nem leltük meg a
gazdagságban, a hírnévben, az
élvezetekben, akkor keressük a természet
kívánta tevékenységekben… Még
magunknak se panaszkodjunk rossz
életünkrõl! Ne bántsuk magunkat, ha
senki mást nem bántunk! Lelkünk ne
legyen sem zárkózott, sem kitárulkozó.
Életünket ne zsúfoljuk tele dolgokkal és
akciókkal. Minden pillanatban õrizzük
lelki szabadságunkat, jóindulatunkat,
egyszerûségünket.

Egymásért születtünk, ismételgeted.
Lehet. Jó behatolni mások értelmébe és
jó hagyni, hogy mások behatoljanak
vezérlõ értelmünkbe. De nem jó, ha
mindezt kihasználják! Tanítsuk az
embereket, vagy tûrjük õket békésen. Ha
behatolunk mások elméjébe, látjuk,
milyen bírákkal állunk szemben és
milyen bírák õk saját magukkal
szemben.Ez nagyon fontos tanítás,
köszönöm!

Minden változásban van, te is, én is, a világ is. De én szobrász vagyok,
a változatlant, a stabilt szeretem és ezért sokat szenvedek. Ilyenkor
hozzád fordulok. Megértjük, hogy a változások is a végtelenségig
változnak, de azért vannak viszonylag stabil értékek is. Értelmesnek
lenni annyit jelent, hogy mindent gondosan megvizsgálunk és
megfontolunk. Békésnek lenni annyit jelent, hogy a természettõl ránk
mért sorsot elfogadjuk. Nagylelkûnek lenni annyi, mint gondolkodó
részünk fölényét biztosítani a test hiúsága felett.

A hatásokat, amik érnek minket, vagy el tudjuk viselni, vagy nem.
Ha elviselhetõ, ne zúgolódjunk, ha elviselhetetlen, akkor a baj, velünk
együtt, tûnjön a semmibe.


