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A KERESZTÚT VERSEIBÖL
V. Stáció

Cirenébű! jött, messze földről,
Munkából jött, az anyaföldről,
lIfindenképen a föld fia.
Kényszerítették,
H ogy vé{/hezvigye boldog lettél.'
Segítsen az Isten Fiának
A keresztet hordoznia.

..
Jött a szantóföldről, az áldott mezőről,
Éppen hogy elfogyott a munka kezéről,
A réti virágok, a szelíd olajfák
Voltak a társai, azok 1Jigasztaltúk,
Azok is biztatták kövér esztendővel,
Fiildekben, fiakban áldott jövendővel.
Egyébre, nagyobbra vágyát sose mérie,
Tartotta a Tiirvénut, az Urat dicsérte,
Izrael reményét »árta türelemmel:
Ábrahámnak igaz fia, igaz ember.
Ha a hév nap után a hűvösön este
A sok kicsi szájnak kenyerét metrszeqie,
Boldogabb, békésebb emlJer nem 1)Olt nála.

És most megragadják s borzadó vállára,
J[elyen még az egész nap terhe ott reszket,
Rárakják a térdet csuklato keresztet.
Tiltakozott előbb, küzködött, kiáltott:
Mi közötök hozzánt"! mi közöm hoertitok:
Nem vagyok én rabló, lator, útonálló,
Rendes ember w"f.lJok. dolaa uft1n járó.
Sohasem volt 'nékem életemen által
Semmi ügyem-bajom semmi hatásáaoal.
Azt sem tudom, mi ez,' /10.011 f{/y Ög,~~w","ődiif

Ez. a tenner névsé,Q vrJrQ."bnl, 11IP;d;r11.l'l
S ez a boldootalan! - Dehát a dolgotok
Tegyétek! - mit bánom! -- csak ent/em T,fJ.,Q,1/jalo!í:.

l.fly a ch'énei, de hiába moraott,
Nem. alfta réoiil is 0, szi,~ze,Qő os/ort,
V á'7á?'al alá i: feszült a keresetnek,
Szétnézni alóla csak azután kezde ff .

Miféle menet ez? Kik ezek a népeki
Szíriai ronmmév, római pribékek,
Seitok fl ."!zájukban, a kezükön korbsies.



Utánuk sereggel a templomi szolgák.
Nyomukon kövesült orcácai lépdelnek
Méltóságos vének, papi fejedelmek,
A »érmocskos utat seperi, sodorja
Köntösük aljának kétaraszcs bojt ja.
Köröskörülöttük fenekedő zajjal'
Mind az egész város szemele, legalja.
Csikor.Qó fogakkal, köpködve, seiszetn»:
Az öklüket rázzák ezren amaz egyre,
Kit veszteni visznek a Golgota hegyre.

Ki ez a férfiú? Simon odafordul.
Épen most ránga.tják ujra fel It porból.
Feláll; - egy pillonai, csak ettu, aszemébp,
Jézus Simonébn; Simon az ö'vé1>€':
Veti neki vállát máris a namI. fának,
Menye"" a Jézuestü, föl a Golgotának.

X. Stáció

Nap, hún:lJd le szemérmes szemed,
Forduljatok el, éni szellemek,
Men ne lássátok: őt,

Letépték anyja-szőtt mezét,
Leszaaqatták: varratlan köntösét,
S mo st itt áll, orseá« és 'lJilá.Q előtt.
A Z(lT,:orrók é~ röhögők előlt,

Az Ember Fia, meetelen.

Hát én, Umm? Mi lesz vetem,
H a eljön egyszer ama nap,
Mikor lábunkhoz omlanak .
Az ember-szőtte fátyalok,
S úgy, csupaszon bámul reám
Az emberiséo, a kajnn
És a kíváncsi angyalok,
És meglátják, hoa» ki »aauok!

•
Ki iN oaouok; én Istenem;'
Feleljetek, te száj, te szem,
Te arc, te mell, lábam, kezem,
S amelynek úgy kedvét kerestem,
SzárnJJnevelő föld-férne, testem,
És börtönöm és kalodám
És titokzatos palottim
'É8 templomom, feleli nekem,

ul



Te 1sten képe s állaié,
H ogy azé n 'l) a [J y o k tel'ugy-é?

És hallom minden pillanatban
A választ, vérben, szívben, agY/HI1/:
,,1gen" - lükteti egy ütem,
A másik azt dobolJja: "Nem,"

"
Hát hullj le rólam, tesi-lepel,
Te testen-túli én, felelj:
K ülsőm izg.almas belseje,
Vizeim rejtett kútfeie,
Repülőgépem repülője,

És szél is, szárnyam emelője,

Te áramtaJan huzalon
Almatlan izzó fény-neon,
Nem vér, és mégsem »értelen;
Hústalan-húsos é r t e l e m,
És te, szuv,erén hatalom,
Ki ösztönt, gondolatot, gondot
Elfujsz és mosoluoaoa mondod,
És ki se mondod: a le a r om!
Lélek, tudat, szellem, titok:
Te 1Jagy-e aki é n va [J y o It '?

S a fénytelen, lumqtalcm éjből

Sugárzik a válasz a mélyből:

"Én én oaouok, én te vam/ok:
Te nálam. ki.sehh és narmo1J1J,"

A kisebb mosi némulion cl,
Az szóljon, ami énekel:
Dallam, imádság, szerelem.:
Ami 1Jan is, de nem, is ú g y I'Wt,

Az életen innen és iulnan,
A véges arcú réotelcn:
1::;/ poniruil poniabl» centrumont.
Mi vagy? - honnan lJarm? - JI('II1 tudoni,
Mégis, méai« tőled remélem.
Hogy Ubegő mécslánsi szemétuo-n:
ll{eg sejti egyszer, ki I'(I01}ol,'.

.Veikezd le (~ned, s meiit udod!"

"

Ó meztelen Kriszius a hermfetőn,
Lém/ irgalmas retkeztetöml


