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ASSISI SZEN1' FERENC

Im ez történt egykor egy jóakaratú emberrel.
De nem Ferenc személye érdekel magában, s mellőzzük., ha

tetszik, a XIII; századot, Assisit és Bernardonét.
Ami minden időkre maradandó, s mít egykevéssé szemlélnünk

érdemes,
Az csak Isten jelenlétének e nagy Tanuja, e megejtő valódisággal

bélyeges, -
Suta, naiv ember, ki tőle telhetően, fokról-fokra egy természet

fölötti leckébe mélyed:
Ennyit látni csupán a Titkok eme Tolmácsából, amint a Megtes

tesülttel beszélget.
Aki Ferencre néz, nem gondolhat egyébre, jóllehet csupán hátulról

látható.
Előttünk lépked,
Szilárdan áll ott, honnét mi menten lezuhannánk. (ha elérnők egy

pillanatra: jó.]
Akár ruháitól magát ha megcsupasztja,
Akár ha köveket hord egyenkint, hogy ama roskatag, omló egy

házat feltámassza,
Akár ha egymaga vonul keresztesként jóhírt vinni a pogánynak:
Mindez csupán a Csöndkerülgetése s a. nehézfejű tanítványtól

tellő, naiv magyarázat.
Ám hiába is próbálkozol ezzel-azzal: csak téged szidnak, szegény,

kicsi testvért
Ime Ferenc: a szája nyitva, mint egy halott, Isten markába esvén.
(Hol csődöt mond a szó, használjuk visszájáról.
Mi néven is neveznők, mí a szívünket rázza, s jogainkba gázol,
Vad erőszakkal hatolván belénk, elviselhetetlen nyerseséggel,
S tompa csapása bennünk egycsapásra a teljes mozdulatlanságig

ér e!?)
Nincs nagyobb szegénység, mint halva lenni.
Lelkét Ferenc olyanny-ira feladta: testére nem maradt már gondja

semmi. -
Számunkra sincs több mondanivalója, hasztalan fürkésznők érveit:
Azé ő már, ki sosem magyarázgat, hanem beteljesít.
Már nem egyéb, mint merő átadás, egyfajta mátka .s újszülött i

Úgy jár-kel mindenek szemében, mint aki borral töltözött.
Egyfajta mátka, sóhajtó, kacagó, tántorgó, Annak sugarától

sebbzett, kinek jegyese érthetetlenül.
Az Értelem kitárja néki házát, a Bölcseség látja vendégeül.
Nem szorul pénzre már és nem szorul rúhára,
Ki mind e holnapra-szánt dolgokat örökrnód bírja máma.
És valóban: oly édes, ízletes gyümölcsöket, milyen a szöllő,

szamóca és füge, egy szóval sem csepül.
De ki a dicsőséggel lakozik, ételre sem szorul már.
A világot most érti meg, hogy rajta mint idegen jár.
Most, hogy a dolgoknak tőle már nem kell félniök, most hogy

velünk nem él, és semmit tőlük nem vár,
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Ferenccel egy, élő és ~~envedő

Fordította Szedő Dénes ofm.

Mily tündöklőn, milyen testvérien tárulnak néki megJ
Mint akit Isten a paradicsomban földi teremtmények titkain át

vezet.
Be szép ez! S be jelentős! Az ember pedig tuskómód értetlen

és tudatlan megy el köztel
Uram, semmit sem alkottál híában: szörnyű, ha mindez mégis

kárba veszne I
Mind e míhaszna szépség s egész azúrban-tündöklő Itália ugyan

mí mást kínálhat,
Mint szárnyakat bennünk a kielégületlenségnek és a vágynak?
Hogyan élvezhetnőkaz életet, míkor az örökkévalóság oly messze

van?
Hogyan élvezhetnők az életet, míkor a jóság tőlünk oly messze

van?
Sűrű panasszal sirdogál erdő mélyén a vadgalamb.
Inség-ütötte seb, mélyből-riadt szomjúság, égnek-feszült imák,

s bűnök mintegy négyágú csápja
A tépett Isten kebléből Jézust tévedhetetlenül mihozzánk rántjal
Különb is van, mint ez a fa, melyre a zsidók Isten Fiát feszítették:
Ferencnek adatott meg, hogy húsában maga szolgáljon feszületkép.
S ki Verna-hegyről támolyogva száll le. Klárát a titkonfölfedett

stigmákkal csillapító:
Az maga Jézus Krisztus már,

és szabadító!

EZERÉVE-S DALLAM
Lányok, lengő ruhákban, lebegő

Aranyvásznán az esti napsugárnak,
Fátyol pillék a zsongó víz felett,
Osszefogózva körbe-táncot járnak.

Oly fiatalok, oly könnyűdedek,

Le sem verik a fűről a zománcot,
Lejtenek, ezeréves dallamon
Kétezeréves hajadoni táncot.

Mögöttük mosolyog a Balaton:
A pillanatnyi hullámok zsibongnak
Tízezeréves altató zenét
A százezer esztendős Badacsonynak.

Fölöttük száll az égő napkorong:
Pufók gyerekarc, a játék hevében
Pirosra gyúlt, most várja a kiságy.
Millió éve így pihent el épen.

Mögöttem Pest felé, Párís Jelé,
Lohol a jött-ment vonat sivalogva.
Elönt egy márhetetlen nyugalom, .
gs fáinézek a rejtett csillagokba.

Sík Sándor
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