
SU Sándor

A KERESZTÚT VERSEIBÖL

A HATODIK STACIó

Ó I stenarc, kegyetlen
Kínzástól éktelen!
Ó .Irgalom, egyetlen!
Ó J óság, végtelen!
Méltó ki lenne Hozzád?
Egy gyenge nő:

Letörli véres orcád
A keszkenő.

Ó arcom, ember arca,
Te bűntől éktelen;
Az Isten -képe torza,
Te jótlan, széptelen!
Nincs arc ily megvelendő,

Mint a, tiéd.
S ölelnéd,-mint a Kendő,

A Krisztusét?

Ó lelkem, durva kendő,

Mocsoktól keserű:

N ézd, mennyi vár esengő

Arc, amit letörülj:
Kar nincs eliJg ölelni,
Mindenfelé: .
Vert arcok, s valamennyi
A Krisztusé.

A HETEDIK STACIó

Hasztalan görnyedez utánad a K irén~i
A megosztott járom alatt,
Hasztalan csorognak egybe a tiéddel
Verejtékének súlyos cseppjei;
Pihegő szívére szoriioa a Kendőt,

Hiába botorkál Veronika lépteid nyomán;
És jaj, hiába húllámzik körülötted
Melegítő két szeme simoaatás«
Annak is, aki láthatatlanul hordja szívében
Iker-mását a világ elejétől rádrakott Keresztnek:
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Göcsörtös az út és roskaif1!J a váll,
M'inden lépésen irdallanabbra nő

És súlyosabbra az elnyomó Kereszt:
Imhol 'másodszor roskadsz el olaita.

Mintha mondanád:
É,'desany(Ím,

J ó énnekem, hogy látiam a szemed,
J ó érzenem, ha nem láthatlak is,
H ogy rajtam a drága két s.zem, amelyből

Egyszerre ölel körül minden meleue a földnek.
Ó mil;ljen jó volt ez a két szem,
Mikor di.dergős Betlehemben a barlang huieaét
Csókolta meleare melled bU.'l!lYanó szereime,
És rnikor a názáreti g.1lalupad inellett
A munka verejtéke forrósáuát
Hűsítette drága kezed simooatása:

De 1J10st, anyám., mosi nem szabad :
Most olyan kegyetlen-na'[nJon kell Fiadat szevetned.
Ahogyan s:wrehd csal: t e Ludsz:
lUost nem szabad kön.1Jöriífnöd,
Jt!ost csak seenmedni, szen vedni seabrul,
Hordani együtt,' kétséubeeseit boldoaan,
N émán, néma Fiaddal,
A néma Keresztet.

És l~öszönöm neked is, Veronika nővér,

Köszönöm, amit rajtam cselekedtél.
Vidd el magaddal Kendiul szív6ben
Hálám 1,éres Arcát,
Emlékül, zálogul, vigasztalásul
Magadnak és minden nővéreidnek,

Akik körötted sirva tolonganak
És ezivszakadva cselekednék, amit te cselekedtél,
Csak éimen. nincsen kendő a keziiknél,
Csak épPfytt vissza ne lökné őke/. lándzsája nyelével a zsoldos,
És mea ne bénítaná kezüket-lábukat
A rettegés, amely nem belőlük való,
De [a], erősebl) náluk.
Köszönöm a Kendő meleaét, szh",d meleaéi,

De most, most a h.ideoe; érzem, -- n sokokéi.
Akik kendőtelenül és seiotelen űl kih'etnek az úton
És tőlem várják oreukra cl kendő t,
Amelyről Arcom virrasztó vére csorog.
Az Arcé, meiunek homlokát most
Az út cinkos kövei zúzzák.



Neked is, bajaim társa, testvérem, Simon,
Köszönöm térded ropogó irgalmasságát,
V állad feSzülő könyörületességél,
Köszönöm morouva en,qedő elseánásod,
Amellyel vállaltad a jármot,
.:lzt sem tudván, mit és houá;
Es ki az, akivel egy ütemre tániorouse.
Köszönöm neked és minden testvéreidnek.
Akik értetlenül és' talán zúqolódva is,
H ordják becsülettel szakadásig
Tántorgó társaik keresztjét,
Es úgy nem tudják, mint te, Simonom,
Hoou az Ember Fiával járják ut jait,
.Á H egy felé,
Hol el-oétetnek: a világ bűnei.

Köszönöm, Simonom, tudom én,
Mi van itt kös.zönni való,
Mi nekem a te vasgyúró báránY-eJ'őd,

De megbocsáss, és el ne szomoriteon;
Mo~~t az egyszer még ez is kevés.
Ketten va,qyunk csak és emberek vagyunk csak
(Ezen az úton mindaketten emberek vagyunk)
Ketten, szemközt az évezredekkel:
Ketten, akik emeljük a Keresztet,
Es miliiok, akik húzzák,. zúzzák, düngölik, nyomoritják,
K ézzel és lábbal, rázuhanó iromba testtel,
Szitokkal, röhöqéssel, könnyel, sóhajjal, mé,IJ imával is.
Bocsáss meg, Simonom,·
H a magammal rántalak a tőrélű kiiuekre,
Es bocsáss mea, ha majd {elróngat az ostor
S vasas lába az orditó prihéknek:

Bocsáss mea, iestuér, mosi roskadni kell,
jlost el kell eSrli, - é r t ü k,
f gy van megírva.

IIát én. U ram, hát én?
Ó én nem meriem s.?embejönni rád
Es szemedbe nézni a dráaa Szűzanyával,

Inkább bújtam volna a föld alá is,
CsakhorTJJ Dele ne kelljen néznem a Szembe,
Mely látja a szi-oet és oeséi.
Ó én nem törtem át a lándzsák dui va láncán
Veronikával, - inkább utána kaptam
Es kendőjénél húztam volna vissza őt,
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H a jobb, s e1'ősebb nem lett volna nálam.
A Kiréneinek is csak integetni tudtam,
Hogy jaj, valamiképen oda ne álljon.
Közt vállalni veled,
Mert még ki tudja, mi nem éri őt is!
O én nem 'vagyok sénkire hasonló
Azok közül, akik Téged szeretnek,'
Hát még Tehozzád, aki pedig ol!J nagyon
Kívánsz hasonló lenni hozzám,
Mindenben, - egyet kivéve.
O, Uram, én éppen csak abban az egyben hasonlitok Hozzád:
H ogy el tudok esni, hogy újra. csak pl tudok esni,
Hogy mást sem tudok, csak esni es újra elmi.

De milyen esés ez, Uram!
Engem nem a keresztnek súlya nyom el;
A Kereszt húzna vissza álurnok, euuenesnek.
Nem az ostor hajszol elesni a kíntól:

"Az én ostorom inkább szolitcno vi8sza
A szép szaros-útra feléd.
Engem a Golgota ködlepte homloka messziről

Nem a szörnyű halál képével ijeszt,
Hopy már az útban elfogyjon erőm a Teftenettől:

H a én a szemeni hozzá emelem,
En már Téged látlak rajta áriás kereseteden.
A mindenség minden szíve felé kitárt
Ölelő karjaid énekét hallom:

H ozzám jertek, akik terhelve vagytok,
En megenyhítelek!

H át mérthogy nem sietele feléd,
Hát mérthogy botorkálok össze-viss.za,
Mindenfelé, csak arra nem,
Ahol az vár, amiről tudom, hogy a le.qjobb,
Legénnekemvalóbb.
Mért tipeaek; topogok, tántorgok ide-oda szűntelen;

Csak éppen háttal Hozzád,
Jaj, háttal enmagamhoz is!

Krisztus, Krisztus, másodszor elesett Krisztus,
Akit ostorral ráncigál talpra a gyűlölet ökle,
Fogj ostort, Krisztus,
Ostort, ellenem!
Kiáltok Hozzád,
Könyörgök Hozzád, keresztedéri.
Másodszori elestedért.
Krisztus, állíts föl engem,
Másodszor is állíts föl engem!


