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úrnőm, mégiscsak te kezdted a dolgot.

S én nem voltam, csak egy valaki, "mint a többi", a tömegben mely
rosszkedvűen toporgott,

Egy elem, "mint a többi", elmerülve ebben a figyelmetlen, zsúfolt soka
ságban,

Amely az oszlophoz nyomott, ütköző lagymatag szívekből, és egyszerű

testekből a ruhákban.
A legsötétebb téli nap volt, esős, fekete délután Párizs fölött, a karácsonyi

vesperás e félig-éjben:
A szőnyeg, és a papság gyolcsban és aranyban, elrendezve agyolcsban

és aranyban úszó fényes szentély közepén fenn,
A szertartás, tőlem rézsútosan, s kigyúlva fönt c nép, amint végrehajt

valamit a valóságos időben fehéren.
Enekel, ámbár inkább azt lehetne mondani, hogy recitál, és valamit el

szabadít, 'Újjongva és gáttalanul,
úgy harsog egy mindenható, hatalmas mondatot, me ly elindul és földagad

és hömpölyög és Ó'riás csigavonalba tornyosul!
Es van egy pillanat, mikor az orgona egyedül meditál, s aztán újra a

roppant mondat és a hullám, az álló, ellenállhatatlan mondat, ahogy fölkel
és újra föltalul!

Izrael üvöltése Istenéhez, véget érő századok vúgén! ahogy a füstben
fölcsap s szétterüL

Miasszonyunk, Anyánk az Egyház, Istennel telve, fennszóval kiált, és
önnön Magnificatjává lényegüll

És akkor én - nyomorult gyermek - igen, én! - mit tettem én, hogy
fölkapjon az elragadtatás?

S a hatalmas könnyek edénye, ahogy most széttörött: honnét van ez? s e
'!Jad kiáltás, és e sziv, meiuet hirtelen útra tép a láz?

Vége mindennek, ami voltam, s amit az iskolában belém vert az oktatás.
Nyomorult, akit megláttak a tömegben: minden a visszájára fordult! s

nincs mit tenni a remény vad kiáradása ellen!
Nincs mit tenni a Hit ellen, mely úgy tőr ki bensőmben, mint egy új világ.
Nincs mit tenni a Hang ellen, mely volt, mielőtt a világ, és "Enyém

vagy!" - kiált.
Nincs mit tenni e támadás ellen: mint ha valaki fejtől lábig széthasad,

s az állat megszólal: hiszek!
tgy aztán mindazért, ami utána történt, a felelősség, úmőm, a tied!
A tétova fölfedezésért, amit a világ egy végétől próbáltam a másikig,

elképesztő rendetlenségben, konokság és tisztátalanság közepett;
A tétova fölfedezésért, lsteti igazságán s dicsőségén keresztül, egészen

egyedül;
S hogy könyörögtem Anyjával az Atyához, aki a mennyben ül;
Meg hogy faggattam a világgal, s mindennel, ami létezik, s a bűnnel,

Es a földdel, határáig a földnek, amit az ember megfejt és termőre művel,

Azt a Valakit, aki alibit, ha sarokba szoritják, nem keres;
S egyszerre ott dz egyetlen válasz karunkban: a gyermek mosolya, amely

elképeszt és lefegyverez!
Nos, ha nem vittem többre, nem az én hibám!
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Es hadd monáiam. meg, hogy, szavamra, akk01', akkor bizonll Jobb lett
volna máshoz fordulni tán!

Mennyi papírt halmoztam föl magam mögött! és mindez kész. nevetség!
vagy kész siralom!

És milyen képet vágnék hozzá, ha az lenne a büntetésem, hogy az egészet
újraolvasom!

0, ha lehetne, hogy olyan megállapodás kötne minket,
Hogy mindazt, Úrnőm, amit tettem s amit írtam, kegyesen semmisnek

tekinted!
S úgy állhatnék eléd, üresen, folttalan örömben,
Az egész ostoba irodalomtól tetőtől talpig kisöpörten!
Csak engedd, hogy magamba szálljak, míg várom, ami csakhamar elér,
Mint akivel félelmesen mindjárt történik valami, például az, hogy fölnéz,

s meglát téged! de úgy tesz, igen, úgy cRinál, mint aki egy csöppet se fél!
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VASÁRNAP REGGELI KÖNYÖRGÉS

Amen! Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében! Készen állok, én
vagyok Istenem, föltámadtam, Tőled nem tágítok!

Aludtam, úgy feküdtem éjjel, mint a holt.
Isten szól: Legyen világosság! És !ölébredtem, mint ki eoue: sikolt.

Fölébredvén fölkeltem, talpon vagyoIc, kezdem a kezdődő napot!
Atyám, ki nemzettél Hajnal előtt, Jelenlétedben megbúvok.

Szívem szabad, tiszta a szájam, s itt állok testben s lélekben éhen.
Feloldozták, mit elkövettem, egytől egyig meggy6nva vétkem.

Jegygyűrűm ujjamon, arcom tisztán ragyog,
Kegyelmed által ártatlan lény vagyok.

Mit kérjek Tőled? Olyat nem adhatsz, mi ne volna Tiéd!
Ezt az aranypénzt Cézár vésett nevével s e szót, mellyel megnyerhetem

mások szívét?

Magát a Napot akarom, ölelésem a Te méretedre szabván,
Egy arany pontra meredek az égi messzeségben, mint mennybemeneteled

napján.

Elfogadom a világot olyannak, amilyen; megmásítva, rajta csak rontanék.
Csupán Magadat add nekem, Uram, és ez elég.

A Hetedik napot, a Magadét, add ráadásul a többi Hatra.
Ez pedig nem a Szombat, hanem a Vasárnap; s csendül már az első mise

harangja!

Az új és elhagyott Napkelet terében a hajnalcsillag ragyog egymaga.
Kakas rikolt, siet a sírhoz a magdalai Mária.

Légben [bltetszo gyémánt! Igaz nappalnak kezdete!
Eljössz végül te is, örök menyegzőm reggele!

Az idő rövid; egy perc, és már Napkelte van.
Igy hát ami tennivalónk, tegyük meg haladéktalan.



Mint komoly s buzg6 pap az Áldozatra magdba szállva öltözik,
Sietség él késlekedés nétkiű készüljünk mi is arra, ami mireánk tartozik.

Új ember lévén, frissiben feltalált, s még érintetlen szerkezet.
Minden képességemnek tere van, és imáim mindegyike: tett.

Isten, Három Személyben Egy, Krisztus, ki biztos Kapocs vagy kereszteden,
Ige, mely csupa szö, amit Te állitasz: hiszem.

Az adott Szó vagy Te, vasszegekkel elnémított.
Jogcímemet a Reményre kitárt két karomban találhatod!

A sebedet érintő ujj vagyok, a kéz me ly megtapint ja szivedet.
Mindenható vagy, mégsem gátolhCltsz abban, hogy szeressetek.

Peregjen hát gyorsan a szertartás, melg minket örökkévalóságoddal egyesít.
A perc, mikor bennünk az oszthatatlan lsiten, elég hamar sosem érkezhetik.

Tartsuk e szövetséget! Pecsételj meg, ne szóródjam a szélbe.
Jelöld meg szívem s gyökerem, ki nyelvemen vagy. Isten Embe'rsége!

E Hetedik Napon, melyet alkottál, Istenem,
Nyugvó1:z,elyed mi lenne más, mint a szivem?
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Zakariás, hebroni pap, János atyja, egyfajta pópa volt, olyasféle, mint nálunk
a plébánosok,

Azidőben ugyanis a papoknak szabad volt házasodniok.
És nyilván e'gy kis kertje is volt a paplak megett,
Virágokkal teli; szturuk, kivált kánikulai napokon, erősen fűszeres.

Itt kereste föl Mária - a b i e n s i n m o n t a n a - Erzsébetet, a néniét.
Ez rátekint s szól: Ah! Csak ennyit: Ah! - és süti le fejét,
Mert egyszeriben mindent megértett, méhét rándít ja valami,
S összekulcsolván szegényasszonyos kezét, suttogja: V n d e h o c m i h t?
Rémlik, mintha magam is ott lennék, mindent látva.
Látom a szegény száj remegő szögletét, s hogyan tör ki hirtelen könnye árja.
Az öregedő ember felcsukló sírása ez, egy kihagyó és önemésztő szívből fakadva,
A sírásra torzult arc mint hogyha nevetni aka.rM:
Erzsébet sír, de szeme tükrözi felmérhetetlen örömét.
Keresztelő János anyja az én Istenem anyjára néz.
Ö, Boldog Erzsébet, láthattad Máriát, mikor először S t a b a t,
M ag n i f i c a t - ot pedig Isten örök bölcsessége recitálgat.
Ö,bár veletek barangolhatnók be nyomról nyomra ez estén
A Juda-beli kertecskét. mint minden hívő keresztény,
És miután mindent elbeszélve, bűnös szívünk kitártuk,
é1'eznők remegő kezünkben ujjait anyánknak, Máriának!

"űdvő:i:légy, malaszttal teljes, Veled az Úr, Te áldott."
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