
Szesztay András

Felrázza őket, mert közelednek már a fáklyák és a zaj s kezdődnek az O
megpróbáltatásai és szenvedései. De a jelenet középpontja mégiscsak az, ami
kor O a föld süket porába hullatja verejtékét, a vért, amit bűneink látása
sajtol ki belőle. Ekkor látott Ö minket előre, valóságos és képzelt bűneink

ben . " ekkor vagyunk mi egyedül vele... négyszemközt... elokor szenved
értünk úgy, mintha csak mi egyesegyedül volnánk a világon, egymagunk meg
raikva őt bűneink súlyával... s kinek volna kedve őt megterhelni még a kép
zel tekkel is, rárakni olyant, ami valótlan. Ezért kellett volna elmélkedni so
kat, Marquesa, a Vérrel Verejtékezőről. Am még mínddg nincs késő. Most
befejezem ezt a levelet, mert sürgetnek, vár rám a procurator atya, aki azon
van, hogy minden alapításunk biztos legyen, olyan biztos, hogya nővéreink

szegényen is, de mindenképpen megéljenek. Isten surranó fecskéiként, akik a
légben járnak ugyan, de röptüknek egy-egy pillanatra földre kell érnie. Gyer
mekem, én közben már meg is nyugodtam. úgy érzem ön is. Nem szerétnék
ilyen leLket elveszíteni. Bizonnyal nem is fogok. Most tegye karját szépen ke
reszúbe mellén, és imádkozzék különös buzgósággal, egyetlen Miatyánkot. Kü
lőnösen azt a részt, ami a kísértésekről szól, s utána egy Udvözlégyet, hogy az
Úrnő is vegye oltaLmába kérését. És ezennel - ezennel a szent engedelmesség
terhe alatt parancsolom Önnek, hogy szűnjék meg aggályos lenni... és igen,
meg is szünt ebben a pillanatban. Imádkozom Önért. És kérem, Ön is imád
kozzon a szegény Theresa nővérért, aki íme, még egy keresztet is ír a neve
rnellé, Isten vele, Gyermekem, Isten őrizze meg mindenkor, és engedje hin
nem, hogy egykor szent lesz Önből !
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FELHÖK KÖZT SZALL A HOLD

Felhők közt száll a hold ...
Az árnyékok szaladnak,
álommal abrakolt
ezüst lovakra kapnak.

Bujkál a sóvár, sárga folt,
dereng, ragyog homályosul az ablak.

Kék források fakadnak,
áradnak és apadnak.
A bolygó fénypataknak
fodrára rátapadnak
a bokrok és a kazlak.

Az alvó városon
kigyózva átoson
a fény, - halvány ködök,
behorpadt függönyök
hintáznak, megdagadnak, 
aháztetők csillámokká hasadnak.

Tisztáson nyargal át a hold ...

Heqqedt sebek feszülnek, felszakadnak,
a tengerek s a titkok partracsapnak
s a lüktető szavaknak
az éjen áthatolt
párái számra fagynak.

Felhők közt száll a hold .
Felhők közt száll a hold .
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