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A KERESZTÚT VERSEIBŐl
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Felkiáltoffál: Bcteticsedett .

És leh.ajtottruí fejedet,

I aen, U ram, kiizel a JUf1J,
Talán az óra, tán a pillanat,
Amikor iélrebillcn a fejem,
Amikor én is beteiiesedem:
Mondiam-e úgy, hogyelzörren fl h lÍr:'
VafJJ! hOl/Y a Létnek óceáni tükrén
ErJ.lJ leh eletnui hullám elsimul
És cllcezdbd.ik: egy új csepp öróldit?
.1kár!lo,l/yan, - én beteliceedeni:
Eltelt, letelt, betelt az élelem.
Seemem nem issza már a zsenoe rút,
A lombok és az alkonitok szinét,
Fiilem. s(' hall már ri mel, sem mesét,
Oraonaseát s a fát,l/oUü neszét,
Nem érintem már lelkc« ujja'im,mal
Emberek uj]ain ál a csodál,
Akik ltiiz! élvén emberré tehettem
És alctér! maaamat is «zcrr! tcm :
Ezentúl, - már csak odaát,
Betel.icsedeti, - 1'érv~/'{III,

Dc betetiesede m-e én nuutam?
A tenner eszmét, a fjondolatot,
Amelyet itt gondoln/JIn adat ott,
Véyiy tudom-c f/ml/lolni odÚ/li?
Oröm és bú és szenccdéll/ csodáit,
M'Ík lelk('m all'ó Ei iloc-seinct
An.nuit kocartúl: fJ;I/óuyi/rí hcbokb«,
VI'f!ig tudom-c hullámozni méa]
Annyi II s.ztJ még, ami ko.oarsun:«
Z"ongatja »érem, csiklandozza nl/elvem,
És ann!!i dal, amil elénekelnem
N ormiimu] szalmtott:
Mond.ia-e majd ([ lelki ismeret,
Mi kor eljö IIZ "Elt'é,/Jcztef ei!",
f[OfJl/ eloéoczicm a [euulalot?
VlIgy csak /1.7: éle! lesz, am i lezárul,
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Es az embernek rég-szenlcnciául
Ez lesz őszinte sirirat:
"Élt ennyi évet és [élben. marad.t"?

A dallamot ha meghal is, ne bánjad,
Ha csonka is: elég volt önmagának.
De mivé lelt az Úr lehelte zsoltár:
N em amit zenqtél, hanem a ln i 1) o II á l !
Atcette-é lapogató zenéd
Az isteni Hamamester iitemétt
A hangjB,IJyeket oloastad el.égszer:
Csak rajtad állt, hOfl.1l enni/ivel eléuezel,
V" gy arUli.g 1.'irra«zls: sz s imádkozol,
Amig odáig felnyújfózkodol,
H ol ujjaiddal kitapinthatod
Az óriás uezérmotioumot,

Lettél-e, ntire ő hangolta lenned?
Vagy gíccsbc iúladt- I'S seirupba benned
A szeplőtelen hang, amit a ill estel'
A mindenséuben. efJYetlenül-el/ys2:er
Számodra, csak seámodra kourporuili]
Oltél-e ittas éjszakákon út
A makulátlan billentyűk felett
Les-oe a fös1,ény piinkiisdí Szelet,
Es lángja könyörtdenillletélJcn,
Averejlék aran;ljmOSÓ riz<'fJeIl
Virrasztottad-e rCUflel-déllwn-e::;fe
Az i g a z i t, a nuuuulé! keresne
A Tiszta Forma jlJzanmámorát?

Mert nincsen megállás (1 kegyelemlJC/1
S töredék minden, csak a Seerclem. nem,
Bűn és erénY,il/azsáfl, t árcdé«.
Hany és összhany és diszh arvnonin :
Mindennek eflflyé /wll ol.nadnia.
Kell onlamerucui, és mindcn keré»,
Ami nem minden, ami nem cy(5sZ.
Csnk a minden n IJCtelje.sl'ri(;s.

Lehajtott fejű Krieztu« a kereszten;
Immár a föld emlőit eleresstem.
A föld tejével telnem szűk-keré«:
Csak Tebenned a beteljesedés.
Napom hanyatlik, Na.GlI hegyek meuiil
Arnyak suh.oqnak. Már-már nehezül
A forró szerszám hLtsöll(j ke zcmben,
Ó 'te,{jes Krisztus, t.el.ieuii« meo ennem!



XIII. STACJÖ

Drágalátos szent testét
A keresztről levették.
Szegény Jézus megpihen
Szűz Mária öli ben.
Szűz Mária ringatja,
űleloeti, siratja.

Ede« lelkem, kis Jéeuskám,
Hát így jöttél vissza hozzám!
N em (qy feküdtél olcmben
Karácsonykor Betlehemben!
Sirtam« pedig ott is én:
Jaj de [áet.ál, kicsikém!

Hát amikor, nyakas gyerek,
A templomban fölleltelek!
Mit is mondtál, te szívtelen:
"Atyám házában a helyem"!

Kánában az esküvőnél,
Mikor megpirult a vőfély,

"I<':n meg nálad reménukedtem,
Jaj mit mondiál, te kegyetlen!
(ll{ost is küzdök a sirássalt ):
"Asszony, mi közünk e.qymásslIl!"

IIát mikor az átkozottak
Lépteiden ólálkodtak,
Hogy féltettünk ! Odamentiink;
Re se meniiaik, csak iizeniiink.
lIlit üzentél ki, te pogány:
"llát ki az én édesanyám?"

Miért voltál oly kegyetlen?
(Ó te drága, te egyetlen!)
ilHndég 'ilyen gonosz voltál,
V épül is csak elpártoilúl,
Odnhagytad bús anyádal,
Nekimentél a oilácnalc,
Lettél betegek gyógyitója,
Bűnösök búioritáia,
Mindenki mindene lettél,
El csak ép engem feledtél.
Soha többet meg se nézted
A kihült anyai fészket.
Mire meaint megláttalak,
Bukilostál a kereszt alatt.
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És most itt vagy az ölemben,
Meggyalázva, összetörten.
Már el nem vesz tőlem senki.
Hát így kellett ennek lenni?

Tudtam én jól, Tég megíTták
A keserű nagy próféták.
Simeon is meamondotta
Karonűlő kiskorodban.
Kiolvastam eleitől

Ama Gábor szemeiből:

Hogyha nem is mondta hanY!Jul,
Tudta már az okos anilYal,
Hogy mi vár rád, homl mi vár rám:
H ogy te vagy a Pászka-bárány.
Égnek-földnek gyönyörüség,
Csak anyádnak keserűség.

De ne aondold, kis bárányorn,
Hogy valahogy visszabánom
Amit egyszer mondtam: legycn.
Amen, én egyetlenegyem 1

Legyen, amint meg van irua:
Elengedlek már a sírba,
Odaadlak kebelemről,

ogy sem szakadsz le szivemről.

Soha el sem is szakadtál,
Mindég az enyém maradtál,
Örömemben, gyás.zomban,
Mint egykor a jászolban.

Mikor hüvös szólwt mondt.ál.
Értettem én, hogy mit mondial.
Mikor mondiad: "Nincsen an;l/ánt 1"
Ú gy értetted: "Tudod, any(Ím!"
Mondtad: nincsen közöd velem,
Megértettem: egy »ainrreleru.

Veled voltam a kereszten,
Hulló véreddel »éreztem.
V éfJi{1 mindig, veled voltam,
Veled vagyok most is, holtan.
Halott leszek három napig,
Míg az Irás be nem telik.
Harmad hajnal mikor éled,
Én is veled visszatérek.
Mert örömben, fá/dalom/uln,
Nem élek én, csak fiamban,
Nincsen ami eiszakasseon:
Én vagyok a Boldoaasseoru),


