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VíZKIERESZTIl lÉlNllEK
A vadonatúj esztendő e hajnalán, mi~or talpunk alatt herseg a zúzmara, akár

a kristály,
S érces menyasszonyként keresztségi ruhát ölt mind az egész táj,
Jézus, ősi Vágy gyümölcse, hogy decembernek vége most lett,
Jelenti magát fénykörében a beköszöntő Vízkeresztnek.
A várakozás hosszú volt ugyan, de a másile kettő, valamint Boldizsár,
Nemkülönben a démon elindultak Azsián át, késve már
Ahhoz, "hogy érkezésük idejét kivárja a Karácsony,
Igy hát akkorra újév hatodnapja lett immáron!
Amott a csillag, mely megáll, és Mária, ki karján Istenével ünnepel!

"Már késő megtudni, hogy eközben a pokol mit mível!
Nincs hátra más, csa.le nézni, tágra nyitva a szemei,
Mert Isten Fia vélünk, és már tizenkét napja, hogy megszületett!

Gáspár, Menyhért s a harmadik átnyújtják ajándékukat, melyet magukkal hoztak.
Mi pedig velük nézzük Jézus Krisztust, ki háromszorosan -nyilvánult meg

aznap.
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A mezítelejt Isten belép a mély habok e keresztkútjábG, mely a sírunk helye,
Ahogy ez Ot mívélünk egyesítí, éppígy egyesít bennünket Ovele,
A sívatag utolsó kút jáig, az úton képződött kis gödöríg
Nem lelni többé olyan csepp vizet, mely ,kereszténnyé ne tehetne vawkit,
S me ly legélőbb s legtisztább valónkig lehatva,
Belsőképp jövendő osillaggá ne avatna.
S mivel oly áthídalhatatlan szakadékot már nem ismer az Ég,
Milyet az Irás első versei szerint Isten választa szét,
Krisztus, férfikora teljében az Emberiség családjába lép,
Mint tikkadt utazó, kinek szomját tengernyi víz sem oltja.
Egy cseppje sincs az óceánnak, melybe le nem száll, melyre sziikséqe ne volna.
Viderunt te Aquae, Domine - így a zsoltár. Megismertünk, Istenem,
S hogy közülünk ismét felszínre jössz mámorosan és meztelen,
Végső sóvárgásod, mielőtt végképp távozol,
Végső kiáltásod a kereszten is az, hogy még mindig szomjazol!

A galileabéli lakodalomról szól a harmadi./c titok.
(Először ugyanis nem mint vendéglátó mutatkoztál, hanem mint meghivott),
Mikor is Édesanyád halk szavára borrá változtattad
A tíz korsó vizet, mit lopva félre raktak.
Szegény a vőlegény; lesüti szemét kínzó szégyenében:
Ciszterna1fíz nem lakodalomhoz illő ítal semmiképpen!
Kivált így augusztusban nem, mikor a víztárlók apadnak,
S gyűjtőheLyei szennynek és undorító ázalagna.Jc.
(Mintha "Szent Nagy Károly" ünnepén pezsgő helyett
Fiolában cseppfolyósított Ern,est Havet-t nyakaIna az elbúsult diákgyerek!)
Istennek egy szava elég e rejtekben való szüretre,
Hogy poshadó vizünk borrá változzék át, tökéletesre.
S a bor, me ly előbb lőre volt, a végén java bor lett.
Helyes. Amelyet adtál, hamarosan viszonozzuk a kelyhet.
Te vagy megmondhatója, a végére tartogattuk számodra a legkülönbet:
A nektárt egy epével és ecettel átitatott spangyán,
Mell.yel egy rendőrtiszt .kínál meg buzgólkodván.

A nappal epifántiája elmúlt, marad nekünk az 'éjjelé;
A gyermekeknek megmutatjuk, mint vonulnak a mágusok honuk felé
Eltérő utakon, nagy kerülővel mind a hárman, óvakodva.
A téli tág égbolt meztelen: csupa csillag és csillagocska,
Olyan ég ez, fehér a feketén, amilyen Észak-Kína és Szibéria felett honos,
Hatmillió csillaggal, mind óriás, és ereje teljében remeg s táviratoz!
Ennyi Nap ,közül ugyan melyik az, melyet egy angyal csóvaként találomra

kiragadott,
Hogy világítson, amerre a három aggastyán vonul amott?
Nem tudni. Az ég újra az lett, ami volt: minden szikrázik, s mindenütt

hallgatagon.
Az Ég megfejthetetlen könyve sarkig tárva süt lenyúgözőmód nyilvánvalón.
üdv, Hitnek tágas Éjjele, csalhatatwn osillagászati Város!
A katolikusoknak nem a köd: az Éjjel a hazájok;
A köd vakít és fojtogat, behatol szájon, szemen s minden érzékeken,
Benne jár, nem tudva, hol jár, a közömbös és az istentelen;
A vak s a közömbös a ködben hem tudja, hol jár, sem hogy maga kicsoda:
Afféle félresikerült lény, Igen-re, Nem-re nincs szava!
Lám az éj, nappalnál különb, utunkon igazít el,
Jellel, ha kell, s megannyi végérvényes csillagképpel.
1m, vadonatúj év kel, s körös-körül miniá szemmel néz a sarkpontra ma,
Székhelyedre az Ég terében, Tengernek Csillaga!
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