
dezte tőlem, hogy sokba kerül-e a fjam taníttatása. Bizalmasan azt is közölte ve
lem, de igazán csak jóakaratból, hogy értesülései szerínt egy baloldali bulvárlap
leleplezésre készül ellenem, hacsak ...

Ekkor történt a rettenetes tragédia: a fiam öngyilkosságot követett el.
A magnó megállt. A hajós mereven nézett maga elé. Csak nagysokára sóhaj

tott föl: - Vajon mit vallhat még ezután?
- Az első pillanatban, megvallom. megkönnyebbültem, de aztán föllobbant

bennem az apai érzés. Hátha én is oka vagyok a fiam tragédiájának? Hátha a
sok hányódás, az előlem való kényszerű menekülés túlterhelte idegrendszerét?
Ketten egy arccal a tilalmas világban túl sokan voltunk, menjen el hát a gyen
gébb! .. , Még szerencse, hogy egy súlyos influenzával leplezni tudtam a világ
előtt belső összeomlásomat ... Negyven fokos lázzal vivódtam napokon át, föl
vettem a végső szentségeket, de az edzett kovácsvér kiállta a nagy próbát, és
végül talpra álltam.

Akkor megjelent nálam a fiam. Az ő szervezete is kibírta a tíz adag altatót.
Az első percben úgy néztem rá, mint egy hazajáró lélekre; de aztán melegség
öntötte el a szívemet. Kitártam a karomat, és hosszú évek óta először magam
hoz öleltem.

Mikor végleg elment tőlem, sokáig magamba roskadva gondolkodtam. Leper
gett egész életem lelki szemeim előtt, sikereim, kudarcaim, botlásaim, vezeklé
seim ; kettős életem; a jóság és a tisztaság utáni vágyam föllángolásaí, hogy
szakítok az álarcos élettel, letépem arcomról az álarcot; de nem sikerült: raj
tam ragadt, torzan, összenőve az igazi arcomrnal. Lesújtva feküdtem a pamla
gon, hiszen már javában lábadoztam. És ennek a kavargásnak majd minden
mozzanatában éreztem, láttam, hogy mögöttem ül az atra cura, az én döbbenetes
hasonmásom: szegény, meghajszolt fiam. És akkor, mint sauli fény, hirtelen vil
lant át az agyanom : hátha azért kapta az én arcomat, hogy örök mementó le
gyen számomra. Nekem Krisztus hasonmásának kellett volna lennem, de nem
lettem az: utamba állította hát Isten az én saját hasonmásomat figyelmeztető

nek. És én küzdelmeimben, tusakodásaimban, bűneimben és jótetteimben öntu
datlanul is megértettem ezt a féltő, könyörtelen figyelmeztetést: és azóta az Ég
küldöttét látom az én szerencsétlen, mellózött gyermekemben. Édes fiam, bocsáss
meg nekem!

A magnót nem indították meg többé. Nem is volt rá szükség ; már csak
néhány könyörgő szó és fohász volt a szalagon.

CSANÁD BÉLA VERSEI
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Kiáltások
a t'isszhangtalan éjszakában
Akik sohasem találkoznak
Ez a legborzalmasabb
a külön élő éjszakák hidegje
Hangok
a csönd kifosztó keretében
Képek
a ~emmi falára akasztva
Hívások
a,z értelem villámfényébe fagyva
Hazátlanság
nem létező otthonok igézetében
Félelem
a halál vigasza nélkül

Veroniha kendője

Nem akartam én mást,
csak letörölni
az izzadt, véres arcot.
De kell-e vigasztalás
végtelen szenvedésben?
Mit ér a gyönge kéz
halálba roskadónak?

Nem tudtam tenni többet.
Azóta hordom arcát,
s felmutatom a világnak:
Nézzétek,
ez az ő arca!
Ez az én arcom!
Ez mindnyájunk arca!



Maximilian Kolbe
A kivégzőosztag állandóan
arcunkba néz
irigy sajnálat gömbölyödik
a hóhér szája körül
s bár a géppisztoly
könyörtelenül személytelen
ő a halálkamrát választja

koponyánkra zuhan az ég
míg csukott szemmel
figyeljük a számolást
"egy, kettő, három ... tiz •. ."
'l."aIaki kilép a sorból
látni kellene oda kellene nézni
nem én vagyok-e az

nem én maradtam-e ott tizediknek
míg a többi finoman visszalépett
fel kellene nézni
ólom ég nyomul
a szem mögötti üregekbe

valaki mégis felnyitja szemét
helyettem is helyetted is
"Jawohl!" hangzik a kurta válasz
csak ki ne nyissam a szemem
csak ne halljak semmit
hátha én állok ott a napon
egyedül a forró égen
egyedül
a halál fénylő zuhatagában
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Láttam Francesco Bernardone koldusruháját,
a rozsdaszúrkét, a foltosat,
olyan volt, mint a város falai messziről.

Ma is ott látom őt az umbriai tájban
bandukolni farkasok és virágok
társaságában Gubbio felé,
hisz éppúgy ragyog a napfény
a reggeli háztetőkön,

mint akkor,
midőn a sebele helyét égette testébe
a Megfeszített,
hogy hordozza Assisi~ bűneit

és Perugia biineit a XX. században is,
a világ bűneit.

tnert ő mindent magára vállalt,
derűs szívvel és engedelmesen.

. Arcán játszik a szenvedés
lángja örökké,
mint az umbriai fákon
a szenvedélyes kék ég ellenállhatatla,n ragyogás l

Mindennapunk fogyhatatlan reménye lett
a megdicsőült stigmák újulása,
mert mindenütt velünk jön a fájdalom,
de az öröm sugárzik szemünkből

és virágok köszöntik lépteinket.

Kő

BORSOS MIKLOSNAK

Ha százszor mondod is, Mit ér a vallomás,
de egyszer 'sem teszed, ha játék s forma csak?
mit érnek a szavak Ezer álarc mögött
az egy lényeg helyett? csak egy lehetsz magad.

Mit ér a kín, a túz,
ha látomás csupán?
Megőriz, elveszít
a kőbe írt magány.

484


