
FAY FERENC VERSEI

Besnyő; búcsú
Még csak gyülekeztek a templom körül lobogó
Máriás-zászlók örömében,
de már futott a locsodi búzavirág;
pirosodott nagy igyekezetében
a péceli pipacs, hogy helyet kapjanak
az árokparton.
Izzadtan jött a rét s leült
- a püspöklilába öltözött bogáncsok között 
egy harmat-mosta lapu hűvösébe ...

Nyár volt. - Valahol felsírt egy madár,
és bukdácsolva ballagott az ének
a bűn kiszáradt kátyúi között.

.Ez aztán az Istenl" - sóhajtotta Kissné,
s szemében siélesre nyíltak
a kálvinista-irigység ablakszárnyai,
mikor az ünnepélyesre fényesített ég
- topolyfák hordta - baldachinja alatt
felfénylett Lokajcsek Károly esperes úr
kicsit poros: imák-verítékében fürdő homloka.
Hajlott 1/01t, mint a jég-verte vetés,
cifra, mint szagosmisén a lányok;
és mégis, volt benne valami az égiekből !
Talán a cúgoscipője . . .
Talán a fény, a két szeme mögött ...

"Tót-isten a', gyü ttment " - morogta az ö~eg Batár,
Ki már nagyapját is ismerte az esperes úrnak,
kölyökkorából, mikor lehúzódott Túrócb61
a Rákosmezejére.
Megbökte kalapja szélét:
köszönt a topolyfáknak.

Aztán csendes szomorúsággal nézte
azt a viaszból formált kicsi asszonyt,
ki fehérbe öltözött lányok vállán szédelgett
(a mezítlábon járó dicséretek felverte porban)
Máriabesnyőfelé.
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Már Kardosék portaja körül
poroszkált az ének, úszott a por,
mikor kinyakasodott az öregből a gőg:

.Aztán, te is vihetnél már asszony,
egy kosárka hull~tt almát a tiszteletes úrnak,
mielőtt mindet felzabálják a disznók."

Csend volt. - Csak egy (a bűnbánatról

erősen lekésett) kutya oldalgott az úton Besnyő felé . . .
. . .meg-meglocsolva egy-egy kiszáradt
villanypózna tövét.
Siethetett. '
Nem várta meg, hogy kizöldülnek-e?

Nézte az öreg mosolyogva,
aztán mellére hullott fejjel elaludt.
S aludtak a búzavirágok ...
piros zsoltárokról álmodva aludt a pipacs . . .
s bogáncsok lila hűvösébe dőlve

aludta évszázados álmát a falu.

Apám
Először megszorít,
aztán valami éles,
kegyetlen fájdalom
taszít hideg szívéhez.

Tagadtad hosszú évekig,
Címét sem kérted el, hogy néha
leírd mosakvó-érveid
egy fecnyi kis papírra.

Most mért akarod, hogy beérd?
Hogy dolgaid közt, támaszként, magálljon? -
ki úgy bújt át a semmiért .
a téged védő drótsövény-halálon,
hogy nem verték fel léptei
- a irágyává-rohadt
vak álmok almán reszkető 
rongy gyávaságodat.

Csak ment, sistergő éjszakák
partján, a hajnali
halál felé . . . Hát, hogy' fogod
szegényt bevallani?
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Vers csibehangra
A fák közt héja-szél kering. .
Nem félsz. - Hisz' az miért is félne,
aki elülhet bűnein

az érte-megfent kések hűvösébe.

S nem rettent már a gondolat,
hogy itt a porban, csak halálra lettél,
s az vágja át a torkodat,
kinek kezéhez szoktál és szerettél;

kinek jóságán fennakadt
a rád-vadászó esték zuhanása,
s ki úgy vall most és úgy tagad,
hogy reszketését szemgödrödbe ássa.

... Milyen sápadt a délután . . .
giliszták-húzta kondenzcsik a porban,
s a kapirgáló fák után
nagy árnyad száll e csorba nyugalomban;

ahol csak hátratört nyakad,
s a pihe-tépő ujjak reszketése
kering a magukra maradt,
üvöltő földek tetves ketrecébe ...

és dara-sárga fellegek,
és hólyaghúzó zöldje egy csalánnak ...
Mért aprította fel neked.
ha téged szór szét most a pusztulásnak ?

Torkodban véres szél forog.
Nem félsz. -De az miért is félne,
kinek halála rácsurog
az őt vigyázó Isien késnyelére.

A GYÓNTATÓ
·irta HERMANN HESSE

Szent Hilárius idejében - bár már ugyancsak hajlott korú volt a szent - élt Gaza
városában egy Josephus Famulus nevű ember. Harmincéves koráig, vagy tán tovább
is, a világban élt és pogány könyvekből tanult. Ekkor egy asszony, akinek szerelmét
kívánta elnyerni, megismertette vele az isteni tanítást és a keresztény erények édessé
gét. Keresztvíz alá hajtotta a fejét és letette bűnei terhét gyóntatója kezébe. Évekig
ült a vének lábai előtt, és kíváncsiságtól égő arccal hallgatta az akkoriban kedvelt
történeteket a pusztában élő jámbor remetékről, mígnem egy napon - talán har
minchat éves korában - ő is arra az útra lépett, amelyen Szent Pál és Szent.Antal járt
előtte, és amelyet azóta is olyan sok jámbor ember választott. Maradék vagyonát
átadta a város véneinek, hogy osszák szét a szegények között, a város kapujában el
búcsúzott barátaítól és kiment a városból a pusztába, a bünös világból a vezeklők

közé.
Sok-sok éven át perzselte a sivatag napja, a szikla és homok véresre sebezte térdét,

annyit imádkozott térden állva, egész nap böjtölt, csak naplemente után rágcsált el
néhány szemdatolyát ; évekig kínozta az ördög, hol csábítással, hol g~nyt űzve be1ő-
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