
Vecsernye Kalu,án

A havas eső mint a tejszín
fut az aszfalton s reng belül
arcomba csillagok csapódnak
rám hóból falu települ,

a kassai főutca csendes
tompa a lámpák fénye már
a fehérpapok templomából
felém nyilall egy fénysugár

behúzódom az előtérbe

mag1amra szent vizet vetek
az állomásról most érkeztem
bennem a velő megremeg

ezerszínű kendős menyecske
térdett görgeti ,az imát
vecsernye van itt hat órakor
és ezer száj egyet imád

zúg a Miatyánk s a cirádák
visszaverik a nők szavát
amnyba, bronzba tárt karokkal
fordul feléjük az apát..

térdrerosk.adva hajtott fővel

menyecskék szines erdeje
itt m01l-dj1a fennkölt vecsernyéjét
elámulok ez nem mese

zsongásuk a templom tavában
úszik mint felhő az egen
ezt az áldott jó tót népséget
világvégéig kedvel.em

alázatos szép jámborságuk
mi'{uJ,enekfölött megható
az imádságuk tavi rózsa
s a templom az a tiszta tó

amelyben este megfürödnek
kezükre [omu: az imát
szívükben tarka lepkék lengnek
már csak az imapad szilárd:

mind,en légies zuzmarázott
a zsolozsma zengő szava
aki belép úgy érzi mintha
gyöngysorpattanást hallana

kagylóérést a tengermélyben
csillogást gyöngyházharmatot
a tót asszonyok zsolozsmáznak
s én elbűvölten hallgatok.

LEVÉL CHILÉBŰL

Ezt a levelet egy, az ország legszegényebb vidékéről való parasztnak sikerült
fogságából e/juttatnía Taizébe. Mi onnét kaptuk.

Aki ezeket a sorokat írja, "hadifogoly". Soha serqmiféle háborúban nem
vettem részt; a katonák azonban így hívnak minket, akiket azért börtönöz
tek be, mert tagjai voltunk a Népi Egység Frontjának.

Sok mirrdent mesélhetnék, de nem tehetem, mert nem akarok senkit baj
ba juttatni. Csak azt kérem, imádkozzatok családjainkért. Rengeteget szen
vednek. Sokuknak betevő falat juk sincs, hiszen mi nem kereshetünk. Mégis
azt lehet mondani hogy még mindig jobb nekünk, akik börtönben sínylő

dünk, mint azoknak, akik odakint vannak, mert a rendőrség állandóan zak
latja őket. Rettentő idegfeszültségben élnek, mert különféle álhírekkel ijeszt
getík őket: például azzal, hogyagyonlőttek minket, s még ennél is rosszab
bakkal.

Csak Isten olvashat szívünkben. Ö tudja, hogy soha, egyetlen pillanat
ban sem akartunk ártani senkinek, még ha itt-ott tévedtünk is, mint minden
ember. A közjóért küzdöttünk, és főként a legszegényebbekért.

Isten segítsen benneteket, nehogy megtörténhessék veletek, ami velünk
történt. Köszöntelek mindnyájatokat valamennyi bajtársam nevében, és kö
szönöm az imádságaitokat. Áldjon meg az Isten.
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