
KOCSIS LÁSZLÓ: KÉT VERS
Kocsis László két versének az ad különös jelentlJséget,
hogy lJ "Kolostori csend" ferences lelkületű kö!tlJje
most lett ötven éves. Osendes, benslJséges jubileum,
egy állandóan felfelé fvellJ pálya pillanatnyi állomás4,
amikor a kö!tlJ és az olvasó hátrafordul és felméri a
megtett utat: szelíd, hullámzó dunántúli táj, a mag.
utánozhatatlan színeivel és dallamával; a pécsi katetJ
rá lis, meumek tetejérlJl el lehet merengeni önmagunk
és a világ dolgairól; lent a nyüzsglJ emberi tömeg, sok
nyomorúság, szépség, melyet a részvét és a ezeretet
hangjai enyhítenek.

A HÁROM CÉHMESTER

Mester volt apám, de ők a céh
Ősz mestereí voltak hárman.
Céhmesterség már csak templomé
Maradt a hulló rossz világban.
Pusztuló céhnek bús ágai,
Öreg gyümölcsök korhadt korban,
Nevetség másnak, nekem mai
Veszett időnkben tiszta dallam.

Ti vagytok adivatnélküli
ősiség, mi tart s tartja vállunk.
Rába rombolja bár s elnyűvi

Ősrégi, ősi tartományunk,
T,i tartjátok a zászlórúdnak
Keresztjét s a kereszt megváltó
Jele ellen kik háborognak,
Ti vagytok ellenük a zászló.

Jöjjetek reggel, hűs harmatban,
Harmatos volt ráncos arcotok,
Megfürdött a vasárnapi napban
Szemetek is s ettől ragyogott
Szavatok, a szö, a kurta hang,
Ettől lett arany köszönéstek,
Valami messzi bús nagyharang
Hangja rezgését őriztétek.

Úgy vártunk, mint a három királyt.
Csakugyan királyok voltatok.
Csörötnekről jött a Gál Mihály,
Az alvégről András ballagott,
A nagy keresztnél a pap-utcán
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Jött Dani Vince feketében ...
Apám mindig akiskapunál
Fogadta őket vendégképen.

ök voltak nálunk a vasárnap,
Az Isten-titok hírnökei,
Kiknek papunk is parolát ad,
Ha átmentek őt köszönteni.
A templomban ők voltak rangban
Elsők, nélkülök megállt volna
A nagy míse, gyertyák gyujtatlan
S bor nélkül marad az ámpolna.

Fontos mesterség, lsten dolgát
ök rendezték vén papunk mellett,
Arany tányérra fehér ostyát,
Tömjéntartóba tömjént tettek,
A krajcár-gyüjtö bársony perselyt
Ök vitték, rázták, mint a rózsát
S minden krajcár mint szírom pergett,
Nem is szirom, inkább adósság.

A régi céh, a szent mesterség,
Az Isten-szolgálat bajnoka
Volt az a három céhmester . " rég
Kakukfű nőhetett hamvukra.
Tán igaz se volt mesterségük.
Isten-szolgálat, ma már hol vagy?
Úgy nézem én is tűnő képük,
Mint nézi éj a fogyó holdat.

PASSIO

Kezdődött Urunk szenvedése
A kóruson. Apám intett.
Az áhítatba, csendességbe
Hegyeztük fagyos füleinket.
Oltár előtt papunk karszékben.
Előtte fehér lánysereg,
Fekete az asszonyi népen
S padokban gyászos öregek,

Kezdődött a szenvedés, Talán
Övék is, egyenkint, külön.
Jézusi szó búgó dallamán
Hegedt a seb a szívükön.
Borzongtak az ártatlanságon,
A hamis tanúk ha szóltak,
Pilátus volt ott, nem Nagy Gábor
S valódi volt a csatlós had.
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Mindent láttak, mindent éreztek.
A szomszéd bizony Kajafás.
Sovány földjükön kis keresztek,
Sok száj s kevés az aratás.
Hátukon az a korbács csattant,
Ki Jézus testét vérezte.
Kezük arcukat mint a rokkant
Tapogatta, nem véres-e?

Síró szemük csupa viola,
Viola-jóság életük
Érezték, a gonosz rabolja.
De azt is látták, felettük
Tündököl Urunk szenvedése,
Tiszta viharként tündököl
S úgy hullong rájuk Krlsztus vére,
Mint dicsőséges fényözön.
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