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2018. ÉV VÉGI 
KEGyES PILLANATOK

„Szent Korona országának keleti tartomány szeg-
letében…”

Gyergyószék város felszegéből üzenem Gyerjó 
medencze fennkölt bérceinek Piricske ősvára alatt, 
s alant a lehajló dombok és lent az Anna-kápolna 
tövéről, láttám át a láthatatlan, de a bent harangozó 
csengettyűző jelzést, hogy a éjjeles setétség… úgy 
éjféltájt ragyogó világossággá változott.

Ámultam ahogy a simogató bársonyos holdfény-
ben ferednek a havas hegyek, völgyek, lankák. … 
és csak ittam az eget, ahogy a csillagok szikrázva ra-
gyogtak, s az ég kerengőjének sarkait tengelyesedni 
felfedezni véltem.

Ahogy néztem az égboltot, egyszer csak susogni 
véltem hallani az erdő látható láthatatlan lépteket és 
ekkor a hegyoldalban a farkasok énekének alt-dalai 
hanghímezték, Ádám és Éva éjfélét; hogy a lelkem-
be a csillagos ködmön-derűt foná.

Egyszercsak a fejem felett, egy gyönyörűséges 
hóbagoly úszva suhant, és a doboló szívdobbaná-
somban, egy lelki éji fényhómagoly ejtett keblemre 
egy hófehér lant-gyöngy hangulatot.

Ekkor a szemem sarkaiból gyöngyként buggyan-
tak arcomra, s majd édes sós forró és jeges négy íz 
égett az ajkamon, hogy egyetlen szer-elemé egye-
süljön a létpillanat rénzuzmós gyönyörlétfájának 
zamatába.

Ezen kegyes küszöb pillanatában a kerengő ke-
rekvilág Babba jelenlétével láttatta át a saroklepel 
fokfordulatát, hogy a révülő állapotban a tenger-
mélységűvé nyílt tejtiszta holdas éjszakán a rejtély-
be merülhessen.

Szívembe mosoly és derű lángolt, ahogyan a lel-
kem szemlélhette az áldásos Sárkány hatalmasságá-
nak hétiránti illékony érzületjét.”

VERSEK, IMÁK, LÁTOMÁSOK

Trubicza Ágnes
CORPUS

Megfeszített Krisztus töviskoronával,
Áll a főoltáron szenvedő orcával.
Úgy érzem reám dől a hatalmas kereszt,
A borzalmas látvány fogva tart, nem ereszt.

Évezredek óta így függ a keresztfán,
Nem értem, hogy miért? -fel sem támadt talán-?
Hiszen feltámadt és felment a mennyekbe, 
Miért került vissza megint a keresztre?

Ti feszítitek fel őt, újra és újra,
Vétkeitek porát más szemébe fújva.
Ő a szeretetben hirdetett megváltást,
Ám Ti szünet nélkül gyűlölitek egymást.

Testvér ellen feszül sok keresztény ököl,
Érdekei szerint rágalmaz öldököl.
Késik a megváltás?
Ne is csodáljátok, a kínok jelképét kiárusítjátok.

Aranyból, ezüstből sorozatban gyártják.
S kegytárgyként árulják Krisztus keresztfáját.
Ti e szent jelképet piacra dobtátok,
mint ama kiűzött templomi kufárok.

Meddig kívánjátok megfeszítve nézni?
A töviskoronát fejére idézni.
Megváltást reméltek tán a feszülettől?
Vegyétek le végre Jézust a keresztről!
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