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Váci Mihály 

Eső a homokra 
(részlet) 

 

Mert nem hiszem, hogy ne lehetett volna 
kitartó, csendes, hű forradalomban 
élni: – szeretni, hinni a világot; 
tenni valamit, mivel besugárzod; 
melegítni: – telet a gyertya lángja; 
szelidítni: – aszályt a szik virága; 
rázni a világot: – szellő az erdőt; 
kérlelve bíztatni: – karsztot a felhők; 
lázadni: – úgy, hogy magadat naponta 
feláldozod, ha mégoly kis dologra; 
ellenszegülni: másképp nem? – parányi 
toporzékoló ügy nyergébe szállni, 
osztani magad: – hogy így sokasodjál; 
kicsikhez hajolni: – hogy így magasodjál; 
hallgatni őket, hogy tudd a világot; 
róluk beszélni, ha szólsz a világhoz. 
Széjjel szóródni – eső a homokra – 
sivatagnyi reménytelen dologra 
s ha nyár se lesz tőled – s a táj se zöldebb: 

– kutakká gyűjt a mély: – soká isznak 
belőled! 
– kutakká gyűjt a mély: – soká isznak 
belőled! 

 

TARTALOM 
 

Tanulmány 
Király Ignácz: Jézusra épülően, másként................................................ 4-7 
Barcza Barna: A nyolc boldogságról ...................................................... 8-9 
Bulányi György: A szeretet fojtogatásai............................................... 9-11 
Gromon András: Jézus gyermeki teológiája ....................................... 12-15 
Emily Dreyfuss: Hálálkodni divatos, de hatékony ............................. 23-24 
Meditáció 
Merza József: Mire születtünk? .............................................................. 2-4 
Wolfgang Krüger: Bátorság a gyengeséghez ..................................... 21-22 
Kiss József: Égi-földi, szakrális-profán, isteni-emberi ............................ 22 
Vincze József: A csipkét az teszi széppé ................................................. 25 
Antoine de Saint-Exupéry: Fohász .......................................................... 25 
Interjú 
Monika Gruhl: Gyengének lenni is erős dolog! ................................. 20-21 
Gyerekeknek 
Leszkay András: Krukkó boldog új évet kíván .................................. 16-17 
Túrabeszámoló 
Csizovszkiné Szabó Erzsébet: Egyenes labirintus .............................. 18-19 
Elmélkedések 
Vasárnapi szentírási elmélkedések ..................................................... 26-29 
Környezetvédelem 
Rutger Bregman: Egyéni felelősség vagy rendszerhiba? ................... 30-31 
 

Köszönjük a szerzők, a szerkesztők és a sokféle 
segítő ingyenes szolgálatát. Köszönjük a bátorító 

kritikákat, javaslatokat és biztatásokat. 
Köszönjük az adományokat 

és a terjesztők munkáját. 
A lap esetleges jövedelmét 

a Kiadó szociális célokra fordítja. 
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