
kát a~kalmas időben; kinyitod kezedet, és minden é~őlényt eltöltesz jósággal. Em
lékezz meg, Urunk, azokról, aki,k szent egyházaidban gyümölcsöket hoztak és hoz
nak, akik megemlékeznek a szegényekről, és akik meghagyták nekünk, hogy meg
~mlékezzünk róluk imáinkban. Méltasd még megemlékezésedre azokat is, akik
ezeket az Adományokat a mai napon a Te szent o~tárodTa hozták, és akikre gon
dolnak, és akiket az imént felsoroltunk Előtted.

'Méltasd még megemlékezésedre, UraLkodónk, azokat a szent atyákat, pat
riarc;hákat, prófétákat, aposto~okat, vértanúkat, hitvallókat, tanítókat, szen
teket és hitben elhunyt minden igaz lelkeket, akik időtlen időktől, nemzedékről

nemzedékre ,kedvedben jártak.
(F:orditotta: BERKI FERIZ)

BITTEI LAJOS VERSE

HOSSZÚ ÉJSZAKA

I.

Nézem a várost messze valahol
füst pára mögött amerre lakol
felidézlek s látom is már amint
épp leveted apró csalásaid

nylon mosolyod hever mindenütt
pu.ha műanyag mint fehérneműd

az arcod már te~jesen mezte~en

hiszed magad vagy s nem lát senki sem

nincs mit kendőznöd hom~okod alatt
álmosan ásít néhány gondolat,
feszes tartásod elengedheted
s le,kattintod ragyogó kék szemed

alszol s nem látszol már közénk köd ül

kirekesztl!ttél álmaid közül
előttem sűrű sötétség zuhog
számodra én már rég halott vagyok

gazdátlan tetem megölt a magány
fekszem az anatómus asztalán
kések s fogók villognak komoran
s lassan boncolni kezdem önmagam

II.

Itt fe,lcszem önmagam boncasztalán
kések s fogók nikkel hidege éget
s a feltárt szervek pőre halmazán
Tl!meg a kín meg vonaglik az élet

vissza kell varrnom iszonyú sebem
eszméletre keltem a tets.zhalottat
elevenen el nem földelhetem
a csillagok már halványan ragyognak

foszladozik a városról a köd
ébred az ég és szemedben a ,kékség
szomjasan lesem a tetök mögött
öltöző arcod hazug piperéjét

könnyű mosolyod amint egy kecses
mozdulattal súlyos bűnödre húzod
a verítéked parfőmmel vegyes
elkevered mint ká't'édban a cukrot

nem nézlek már átlátok bőrödön

án,ább a világon nem is lehetné l
megbotlasz minden picike rögön
eléd kell sietnem hogy el ne essél
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