
rendkivüli fog következni. Ez nem jött azonnal.' hanem egy, darabig még
lebegtette és ringatta őt az a csodálatos csend, úgyhogy körül is mert
nézni és látta, hogy a már parázzsá omlott tűz fényében a terem üres,
nem tanyázik benne semmiféle rémkép. S ekkor gyorsan behunyta a
szemét, hogy tisztábban hallja a hangot, amely édesen és gyöngéden
suttogni kezdett benne és amelyről tudta, hogy ez magának Krlsztus
nak hangja:

- ... Látod? ... - mondta neki a nevető és dédelgető suttogás 
Látod, milyen szörnyű lett volna, neked csak magadat és képzeletben
látnod bűnökkel elboritottnak? Milyen rettenetes lett volna ez neked és
amint láttad, elviselhetetlen? Idézd föl, milyen lehetett az Nekem, ak
kor, ott az Olajfák Hegyén, amikor láttam magam előtt a világ kezdeté
tól annak végezetéig minden ember valóban volt és valóban megtörté
nendő bűnét... Rajtam nyüzsgő tömkelegét az én Szentségemet sértő

förtelemnek ! S idézd csak föi, mit jelenthetett ez Magamra vennem, és
értetek emberek helyett, ott a Kereszten, elhagyatva feküdnöm az Atya
irántatok való jogos haragjának tengerében, úgyhogy ama keserű sza
vakat kellett akkor kiáltanom ...

Antoniosz emlékezett. Mint a villám, járta át az "Éli, Éli lamma
szabbaktani !" keserűségének megértése. De a suttogás, most már halkab
ban, tovább folytatódott benne valahogy így: - Nem én hagytalak el ...
te hagyatkoztál 'a saját erőidre a kísértésekben ... bár azokat én enged-
tem Ellenségemnek De hogyha ezután rníndig velem akarsz maradni,
fm is veled maradok most azonban elég volt ebből a magányból. és
mení egy időre társak közé... - s ekkor elhalt a Hang, de tovább is
nagy csend maradt helyette.

Ime, így ment Antoniosz társak közé. Amik azonban köztük történ
tek vele, már más történetek !

NOVEMBER

Az életünk egy évre emlékeztet,
amelyben persze március a kezdet,
s hat esztendl5ig tart el egy hónapja,
és szűken mérve két hónap a napja;
de bárhogy is számitja ezt az ember,

,az "ötven év" már mindenképp: november.

Pár éve még szavaltuk hetyke polcról,
hogy nem, nem engedünk a negyvennyolcból,
de szívünk bár konok dacot melenget,
negyvenkilencbl5l is hát végül enged,
s egy szép napon (vajha szép nap?) aTTa döbben,
kérlelhetetlenül már itt az "ötven"!
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Az életúton ez biz jó kétharmad,
olyan vidék, hol hűvös dér a harmat,
s a fának nincs itt zöldes, lombos ága,
s nem rózsa, csak krizantém a virága;
rövid napok és egyre hosszabb esték ...
Nem vénség ez; ez még - és már - öregség.

Madárhangverseny múlt emléke már csak,
a szél, a szél, a szél, az orgonál csak;
elvész a harsogó szinek hatalma,
két árnyalat van: sziirke és a barna;
s a köd miatt szemünk csak alig láthat,
s a zord nyirok a bőrön, csonton áthat.

Lefelé tart az egyre szűkebb ösvény,
s egyetlen hű, kitartó társ a köszvény;
lassúbb mozgású már a láb, a kéz is;
s új múszavak: dioptria, protézis ...
S míg éltünk útján botladozva mászunk,
erőnk apad, és nő a vérnyomásunk.

S a testünkkel a lélek együtt ernyed:
nem olvasunk regényt, csak történelmet,
áhitozunk a halk, nyugalmas csendre,
költőnk Arany lett, már nem Ady Endre;
az élménylángok perzselése megszünt,
begyujtunk, s emlék-kályhánál melegszünk.

Novemberünk sötét hollója károg:
egy ,,-ember" még csak, s aztán már az ,,-ár"-ok,
s majd februárban vége évnek, dalnak,
igy rendelék titokzatos hatalmak;
s figyelmeztet e szánandó ada t ra
november élén bús Halottak-napja.

Am nékünk, kiket kereszténnyé kentek,
más ünnep is van: fénylő Mindenszentek;
nemcsak halál és bűn és sír, de más is:
van bűnbocsánat és föltámadás is;
s el nem riaszt a földi pálya vége,
mert szetit hitünk a "szentek egyessége"!

Kunszery Gyula


