
- Ez az atya, aki itt gyóntatott, már elment?
- Nem tudom, de ha nincs itt, akkor biztosan elment.
- És a testvér nem tudná megmondani, hogy hívják?
- Nem tudom, ki volt az. Itt rendesen senki sem gyóntat... Talán

valaki átutazó ...

*
Megkönnyebbülve és örömmel telten jöttem ki a templomból. Bár

a nap már nem sütött, és őszi szürkeség takarta a várost, a gyengeségem
eltűnt, új erő árasztott el. Csak aikkor éreztem, mílyen nagy boldogság
és kegyelem volt valójában eza mai gyónás. Évek óta ez az első, ami
megérintett. Már azt hittem, soha sem ismerem ezt meg. Annyi minden
teljesen világos lett számomra. A könyvek azért nem helyettesíthetnek
mindent. Lehet olvasni és bizonyos szavakat fel se fogni. De amikor va-
laki az ujjával mutatja meg Ahogy Jézus mutatta meg tanitványai-
nak, akikkel Emmausba ment .

Kinn a Zamkowy téren zúgott a szél ...

Pályi András fordítása
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TAKÁTS GYULA VERSEI

HAROM SZARAZ FARA

1

(M e m en to)

MeghJllt e fa már olyan fekete
hogy ritkul a levegő körüle

Meghátrál minden csoda hogy megáll
ily légüres magányban ez a szál

Ágáról abroncs lóg s a rozsda
mint száraz vér pereg a porba

s mely dongát bort ölelt ma mint hurok
mint a halál cégére úgy forog

Vagy tört délkör de gazdátlan ide
ki h ú:::ta mely hóhér végzet keze.

Sz.érünkön még vagy földön túl e fa
már a világ végének angyala
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2

(Memoria)

Villám vagy fejsze Egyremegy Sötét
csonkjával rám mered

Kérgén a gomba-fény törtfal'kú gyík
piheg s a rémület

mely törzséhez tapadva ide vonz
S e kőrózsás padon

mit szivem tűnt árnyékával beszél
borzongva hallgatom

Zsenge mező föZött
száraz fán költ a 'gólya
üldögél az ághoz
kikötött hajóba

A h01'gonya e fa
A földhöz ez köti
Öt meg a láz amíg a szél
rJzsé'it zörgeti

(V i ta)

És llyárra aztán kivirul
igy lesz az élet fája
Szikrázík mint tükör
fényben a gólyák szárnva

Fehéren fent s alatta zölden
lobog «z új búza
Kenyér közt jár a gólllafi
n.z élet ős szimbóluma


