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Évád éppen "nyaralni" indult Bagóval és saját családjával. AgyonteJ'heU
Veled megkettőzött lénye kétségbeesett, kócos, sok-kezű igyekezetében

mérnöki tisztaságú kéziratod füzetlapja.it nyitott dossziéba helyezte, s a kocsi
belseje helyett a csomagtartóra tette. A kincset egy perc alatt szélnek eresz
tette, ..

Az Endrődi Sándor s a Gábor Aron utca pm'ából, bokrai alól sírva sze
degette össze, János segítette.

Az első lap nem került' elő! Bizonyosan játékosan Te rejtetted el, hogy
a.:: utolsó percben bebizonyíthasd: van vígasztalást. ..

S. Ibolya fia - a fiatal kölfő, akinek Hozzád írt versét Bibliámban őrzöm

szóról szóm tudta, Nem magnón, a szivében őrizte. Azóta.
Igen Zoltán - értem - szétszórtad a magot, nő lassan a vetés, fejlődik

az erdő. Egyszer talán mégis lesz Boldogság a Földön, De' ki hozza vissza a
F'énut. ami Belőled sugárzott, amikor kezedben az én Újszövetségemmel .- ó
taTár nélküli tökéletes pap - kisiettél az Egyetem - kezed nyomán oltárrá
visszat'álto::ott - színpadára, hogy belekezdj önkéntes áldozatod bemutatásába,
amit Istenem, ó Istenem, a szemesi síneken keüett beieiezned.

Jaj, kérd az édes Jézust: Kegyelmezzen nekünk!
Tegyen n1.Índen embert a másik jóakaTójává, hogy ne kelljen

közülünk többet senkinek, mert több-jobb-igazabb=krisztusibb a
másfél milliárd fényévnyi távolságban lélegző qolaxisokcm. létező

kel eqyütt imádkozz, Édesern, a kicsi, gyönyörű Föld boldogulásáért.
Vis.zontlátásm Mária (1976. november 4.)

p. s. Késve továbbított karácsonyi levelem. - lényedből csiszolt, gyémánt
s: "::<g::i Üzenet-uidei együtt eltűnésed ':;l'/'Jrdu16jár:z érkezik m'tjd meq
azokhoz, akikért születtünk - éltünk, s akikben, ugye kedvesem, élni fogunk
tovább. -

Budakeszi, 19\7 február

ADY ENDRE

A.:> i.:>gága Jé.:>usoh

Kegyes hölgy Krisztust egyszer szült, rég
S azóta is hiába várjuk
Rívó anyától s jámbor csemetétől

Hozsannás idők teljesültét.

Soha bizony nem nőtt ily nagyra
S ilyen gyötrőn feszüUrl' varas:
Mintha virradni utáIna az égbolt
S mintha mindig csupán virradna.

Néha ébreszt víg hajnal-ének
S rá nyögve sóhajt vajúdó vágy,
Megvadulnalc a nászbeli bús párok,
Mintha Krisztust teremtenének.

Vörös Kj'isztuso/cnak izgága,
Tavas.zi hadja várunk, váJ·unk.
Mert a világ megszenvedett, megérett
S juss ára méltó: a világra.

S az idők megU! állnak, várnak
Régi Krisztus kis bűvkörében,

Síró anyáktól vidám megváUója
Sohse fog jönni a világnak.

Sok-sok Krisztust, de mosolyogva
Küldjetek el, friss anyák, hozzánk,
Pálmák napján nem csöndes szamárhát kell,
De tűzszekér égig robogva.

Sok-sok harcos s diadal-ének,
Sok vakmerőség, vér, tűz és hit,
Ezt hozzátok, elkrisztusodott bús,
Kereszttás. szikkadt anyciméhek.

Kik' immár nemcsak harcot hoznak,
De a harcot végigharcolják,
Tupsot), Élet, kikkel régen tartoztál,
Millió, jövő Jézusodnak.
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