
SZERELMES ÉNEK ... IRTA: FARKAS SZILÁRD

Itt kuporgok sslued csukott ajtaja eUJtt. Én sserelmesem, miért nem engedsz magadhoz? 

Zörgetek, sírok, újra zörgetek, újra sírok, Te mégsem könyörülsz. Keményen osseesdrod 

ajkadat és elnéeel felettem. Miért vagy oly rossz hozzám? Fájdalmam kibuggyan ajkamon, 

mint epedő, szomorú ének. Ha már engem nem bocsájtasz magadhoz, legalább szavaimnak 
kegyelmezzl Engedd ssluedre szállni fehér gerleimet, 

Sseretlek, öröktől fogva. Nem egy év óta, nem tíz éve, nem száz éve, nem amióta ember 

él a földön, nem amióta világ a világ, hanem öröktől. A z anliyalok dicsősége előtt, a puszta 

semmiben már a Te lelkedről álmodtam. Hozzám képest, ml a legkitartóbb sserelmes is? 

Én vagyok a leghűségesebb sserelmes, 

Amióta élsz, mindig Veled vagyok. Én lapok aranya! életedbe, mert sseretem a moso
lyodat. Én küldök árnyat perceidre, mert szeretem könnyeidet is. Én rózsával kossorűslat«,

hogy az öröm hálássá tegyen és tövist vetek talpad alá, hagy fájdalmadban hozzám zuhanj . . . 
Minden utadat felém terelem. De Te letérsz az útról. Kietlen tájakon csatangolsz. És nem 
jössz hozzám. 

Én mégsem hagylak el. Nem fordulok el tőled, haragvóan. Hanem nesztelenül hozzád 

surranok, hogy melletted lehessek. Én vagyok a levegő, amelyben élsz, a távol, amelybe 
nézel, a por, amelyre lépsz, a csend, amelyben elalélss. Tűröm, hogy dtnéss rajtam, tűröm,

hogy tiporj rajtam, tűrönl, hogy semmibe se végy. Tűröm, mert szeretlek: 

6, ha csak ezt kellene eltűrnöml Hogy közönyös vagyok neked. De te megbdntass, 

megvetsz, gyiUölsz, kigúnyolsz és meggyalázol engem. Hívó ajkamat szeszélyes öklöddel 

sebezed véresre. Feléd nyujtott kezembe sárt hajítasz. Bűnt bűnre halmozol és kénys.rerítesz 

arra, hogy irgalmam cinkosoddá tegyen, hogy lássam, mint vétkezel, hogyelhallgassam 

bílneid iszonyát, hogy beleheljem a fertőt, amelyet felkavarsz. Összeállasz a legelvetemültebb 

ellenséggel, akinek lehellete bűz, szava kloaka, csakhogy hozzám ne kelljen áll·nod. Előttem

dobod magad a mámorok iszapjába és láztól ránduló ajkadról a gúny megvetése csordul 
felém. S ha már nem birom tovább és hozzád lépek, hogy átölelve kivonjalak a ssewnybél, 

szembe köpsz és belém rúgss. De én megbocsájtum mindezt, mert szeretlek, Nem gyengeségből,

hanem erőből. Én nem magammal törődöm, csak Veled. Én vagyok a legalázatosabb szerel

mes ... 

Mindezekért én a boldogság mérhetetlenjét készítettem számodra. Érted alkottam 

meg a földet, hogy virágot ssinesitsen neked. Az eget, a lelhőket, a kék ssemhatdrt, hogy 

kitágítsák lelkedet a végtelennek. A Napot, hogy jelmelegitsen, a csillagokat, hogy remeg/J 

lelked megsejtse az eljövendőt. Kitaláltam az álmot, hogy ne félj a haláltól, megálmodtam 

a mennyorszdgot, hogy örökké velem lehess. Ki adhat nálam többet? Én vagyok a leghatal
masabb seerelmes. 

De az én szerelmemnek még ez mind nem volt elégI Én még többet vágytam adni 
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néked. Oda adtam hát önmagamat. .. Én, a mindenek ura és teremtője lejöttem érted 

a löldfe. Gyarló embergúnyát húztam Istenlelkemre és ettem és ittam és dolgoztam, hogy 

éppen olyan ember legyek, mint bármelyik. Tudod-e, miért? Hogy megsserethess. Hogy 

lásd ssemem sugarát, halld szavam zengését, érezd karom melegét. Hogy emberi sfJépséf!em 

közeledbe lérkőzzék és meghádttson. Hogy szeress, De még ez sem volt elég! Magamravettem 

biinödet, hogy te megtisztulj és szeress. Magamra vettem büntetésedet, hogy te megmenekülj 

és szeress. Magamra vettem a gyalázatot, hogy te felmagasztaltassál. Magamra vettem a 

poklot, hogy te üdvözülj. Magamra vettem a halált, hogy te örökké éij. 

Tudod, mit jelent ez? 

Ha anyád, ha testvéred, barátod, vagy bárki, ismeretlen egy nap eléd állna, mond

ván: végtelenül sseretlek, ssenuedek, hogy boldog légy, meghalok, hogy örökké élj - és kor

bácsot ragadva véresre ostoroend magát, tövissel korondend magát, hatalmas keresztet 

dcsolna s rá felfeszítené magát, három óráig haldokolna előtted, rettenetes kínban, vérben, 

tagjaiban kifordulva, mígnem kitépné lelkét a halál, mondd, mit éreznél ezzel az emberrel 

szemben? Éreznél hálát, megszánnád, lábaihoz borulnál sírva, balzsammal kennéd szét

roncsolt testét és egész életeden át meg tudnál-e, vagy meg akarnál- szabadulni az emlékétől

és egyetlen egy napra is elIelejtenéd-e, hogy virágot és könnyet szórj a sírjára? 

Vagy leköpnéd (Jt is, mint engem, aki ennél sokkal többet adtam? Én vérrel verejté

keztem az Olaifák hegyén, engem kigúnyoltak, én összerogy tam a kereszt alatt, én hét t(Jrrel 

véreztem lel a legjobb Anya szívét, én meghaltam kétezer évvel előtted, anélkül, hogy halál

iusdmat enyhíthetted volna, ha csak ez egy szóval is: köszönöm. Ki szeret így Téged? 

De még mindig nem volt elég! Feltámadásom után nem foglaltam el az engem meg

illető dicsőséget, hanem szílk tömlöcbe zártam magam, étellé aldsádtam, hogy életed lehessek, 

hogy végtelen sze,.elmemtől hajtva, beléd oloadhassak . Századokig vártam reád, hogy szioedre 

vonj, hogy lelkedre ölelj. 6, mennyi gyalázat ért azóta?! Elviseltem. Mert sserettelek . Mert 

azt vártam, hogy lelked az én isteni arcom új Veronika-kendője lesz. Azt akartam, hogy 

Te töröld le rólam a szorongaüatdsok verejtékét és Te csókold rám a szeretet fényét. 

Mit érdemlek én? Mit érdemel ez a szív, amely Téged így sseret? Én már nem tudok 

többet adni. Én a leghatalmasabb, legszebb, legjobb, legszentebb itt könyörgök szíved zárt 

ajtaja eUJtt. Sseretlek . Hallod? Sseretlek ! Nem kérek semmi többet, csak egy kulosjordltdst, 

csak egy ajtónyitást. Csak beléphessek Hozzád. 6, csendes leszek. Leiilök a legtávolabbi 

kuckóba és onnan nézlek Téged. De csak lopva, hogy ne bántson tekintetem. És megváram 

és kivárum, amíg megszánsz, megkönyörülsz, megértesz, megsseretsz és egy áldott percben 

letérdelsz hozzám, szívedre ölelsz és feljajdulsz bílnbánó, boldog sírással: Jézusom, sseretlek l 

V I G III A 79 




