8. OLDAL

NAPI CSATÁINK
Sokan azt hiszik, hogy attól lesznek egyéniségek, ha minden
tettüket áthatja egy bizonyos elképzelés, hovatartozás, választás. Pedig a legszilárdabb jellemek nem erről ismerszenek,
hanem hogy külön tudják választani a dolgokat. A magánéletet,
a hitet, a politikai meggyőződést, a munkát, az önképet. Egyik
sem harsány, tolakodó; megy a maga útján.
Olyan finoman élek,
Mint a hóvirág télen.
S ami a legfontosabb: a lelki béke. Az emberek egyik hányada
folyamatos csatában áll, a másik fele azt sem tudja, mi az.
Amíg harcolunk, élünk; de nem mindegy, hogy miért. Ha ennek
mindig egy idegen személynek, rendszernek kell lennie (s ez
nem csupán politikai értelemben értendő), akkor kicsinyesek,
mondhatnám siralmasak vagyunk.
Attól senkinek sem nőtt az értéke,
Hogy mást megpróbált lealacsonyítani.
Egyik kedvenc Murphy idézetem vág most ide: „Haragudni
csak arra érdemes, akit szeretni is lehet, arra meg minek.”
Egyébként is azt a nézetet vallom, hogy bizony jól megnézem,
hogy kinek a véleményére adok. S ez a kritika nem a kor, az
iskolai végzettség, a „rang” alapján mérendő számomra. Az
egyszerű mindenkori aranyelvek a mérvadók.
Szeretni a szépet,
Hinni a jót, Keresni az igazat.

KERESZTESI HÍREK

Én is csatát vívok minden nap, magammal, a kitűzött aktuális
kihívásokkal. Hogy legyőzzem a belefáradást, hogy türelmes
legyek a világhoz és magamhoz, és közben ne felejtsem el
észrevenni és megérteni az apró csodákat. Hogy folyamatosan
meglássam hibáimat, keressem határaimat, és fejlesszem magamban, ami fejleszthető. Én vagyok a világom és ezért én
felelek.
Meg kell bocsátanom, hogy újra tiszta, kék legyen az egem.
A tiedért te felelsz.
Más gyermekded nyűgjeit, hisztieit csak kicsiny mértékben
befolyásolhatom, s csalódás, mikor olyan embernél is ezt tapasztalom, akitől többet vártam. Elkönyvelem a dolgot, és
továbblépek.
Szomorú sóhajommal Továbbhajtok egy lapot az időben.
Rövid az élet, s ha mindig csak a csatározgatás, a bosszúpillanatok és a panaszkodás töltik ki napjainkat, elfelejtjük azt,
miért is jöttünk erre a világra. Mert az igazi boldogságot nem
mi kovácsoljuk, hanem azt ajándékba kapjuk; hacsak el nem
sétálunk mellette felfegyverzett páncélzatban. Minden nap
boldogság, ha nem fáj semmink; ha süt a nap, ha esik az eső, de
az évszakok megmutatják arcukat; ha nem kell éheznünk, és
vár mindig egy otthon; ha van kit szeretnünk és féltenünk.
Némely napokon a boldogság
Úgy vár ránk,
Mint kesztyűnk kabát zsebében;
Vágyik bőrünk melegére.
Pálfi Veronika
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