
VAS ISTVÁN

A rostirónt letettem

Hatvan napig bennem lakoztál.
Énbennem lépdelt könnyü lábad.
Voltam Galileád és Jeruzsálemed.
Amivel ostoroztak, belém vágott az ostor.
Kereszted szögei két tenyerembe szúrtak
S egymásra helyezett két lábfejemen át.
Már hülö oldalamba döfött az otromba dárda.
Sebembe dugta ujját a hitetlen Tamás.
Azután te az égbe szálltál a te Atyádhoz.
Én kitettem a pontot a történet után
S a rostirónt letettem.
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Eli, Eli, lama sabaktani?
Mért hagytál azóta üresen?
Nyomaidat hiába keresem:
A pusztában sem tudom megtalálni.
Hol vannak a dombok, hol a kertek?
Elszáradtak mind a fügefák?
Nélküled a világ nem világ.
Azt sem látom, hol állt a kereszted.
Húsz napja sincs, hogy bennem beszéltél.
Szívemre sütöttek szavaid.
Uram, mért hagytál magamra itt?
Miért van azóta bennem éjfél?
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Feltámadás szele mindig újra
Fúj a földön - fújj hát rajtam át,
Pusztaságom odvaiba fújva
Oszlasd szet a kétely zavarát,
S új Kezdet lesz, ami már kiszáradt:
Hajtasd ki megint a pálmafákat!

Te, aki nem üzted el Tamást sem,
Bár boldog, aki hisz, ha nem is lát,
Ugye megadod, hogy újra lássam
Szép arcod hitetö sugarát?
Virraszt velem a türelem,
S könyörög a kétely és a hüség:
Támadj föl már bennem; örök Húsvét!
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Az üres házban
Ki szól? Nem, senki sem. Nem, senki sem keres.
Senki sem háborít. Úgy látszik, végleges
E süket némaság. Nem mozdul ajtóm zárja.
Nem nyit rám, nem siet, ki ré9 várat magára.
Az üres házban itt régóta senki sem
Idözik már, csupán a konok türelem.
Meddig kell ülnörn itt? Csak várok lankadatlan.
A kérdezösködést jó régen abbahagytam.
Jön ha jön amikor. Hosszan vagy hirtelen.
Tündökletes jeiét félhályogos szemem
Hogyan viselje el? Jobb lesz behunynom önként.
Tán befogadhatom mögötte az özönfényt.
Kérdezni ki meri mennyi egy pillanat?
Fúj, ahová akar. S ahol van ott marad.
Éppen, hogy rálehel, és összedöl a romház.
Végleg kihuny a szem. De el nem vész a látás.

GEORGTRAKL

BARABBÁS

Ez pedig abban az órában történt, mikor az Ember Fiát kivezették a Golgotára,
arra a helyre, ahol kivégzik a rablókat és gyilkosokat.

Abban a nagyszerű és fényességes órában történt, amelyben bevégezte művét.

Történt pedig, hogy azon órában nagy tömeg nép tolongott zsibongva Jeruzsá
lern utcáin - és közöttük volt Barabbás, a gyilkos, és dacosan fölszegte a fejét.

Es felcicomázott, kifestett arcú szajhák vették körül, ajkuk kipirosítva, és felé
kapdostak. Es férfiak voltak vele, akiknek szemepillantása ittas volt a bortól és a
bűnös szenvedélytől. Beszédükben pedig ott ólálkodott vétke a húsnak, és moz
dulataik bujasága mutatta meg gondolataikat.
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