
Hullámzik tünedezve faltól-
falig s visszaömöl. Táncot
lejt a távolodó haldoklás
megszakítatlan dallamban.
…Hova lett a keresztfa?
Tárt karral lebeg a Test
levegőre szögezve:
gregorián porlasztotta
el a fáját.
A szenvedés szálka-özönlés.
Gerendákká újra összetapad.
Öklendezik a halál.
Folyóján bukdosnak a 
paradicsom aranyalmái
föl-le, kerülgetik egymást
a zsoltár hajlítgatásaira.
Ettől csillámlik ez az éj.

Két Golgota
1.
Vízszintesség, függőlegesség
Facsarja csontját kétfelé
A négy égtájon szétfeszülve
Ín és izom szakad belé.

Didereg menny partjára dobva
Ruhátlan, hisz most született,
Köntösét már őrök cibálják:
A zuhanót nem tartja meg.

Ez az erős test uralmába
Hajtotta az égtájakat,
Mérföldek vástak foszladozva
A folyton bolygó talp alatt.

Foga a pusztákat harapta
Mint más mohón a kenyeret,
Igét osztott, de most dadog csak,
Szájából kőmorzsa pereg.

Reccsen a hús, roppan a föld is,
Az árkokból a vér kiönt,
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Az égen sajgó szem siratja
A földön vartyogó közönyt.

2.
Fának a gyenge husába harap,
Villan a, pendül a fejsze.
Vérzik a fán a gyümölcs odafenn,
Földre csörömpöl erezve.

Kérge lenyúzva, a köntöse hull,
Zirren a porba szilánkja.
Csontba recsegve a vas behatol,
Rándul a karja kivájva.

Kar kötelére terítve a test,
Lét küszöbére kitéve.
Szétszakad önmaga terhe alatt,
Zúg a világ a fejében.

Surrog a mélybe a vér meg a víz,
Szikla kövére a tenger,
Szikla reped meg a lába alatt,
Vemhes a föld az egekkel.

Pálca hegeszti a menny peremét,
Zöld-lila fröcsköl a rögre.
Összeszegezve a földdel az ég,
Ember az Úrral örökre.
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Leo Maasburg: Teréz Anya. Csodálatos történetek

Teréz Anya — közelkép egy vonzó, szellemes, 
humorral teli csodálatos szentről. Egy kortárs tanúvallo-
mása e könyv: Leo Maasburg az egyetlen német anya-
nyelvű pap, aki papként és útitársként sok éven át kísérte
Teréz Anyát. Varázs latos történeteket mond el, amelyeket
kora egyik legnagyobb egyéniségének oldalán élt át: kisebb
és nagyobb csodák sorozatával. Az Isten szeretetébe vetett
határtalan bizalom, a hit hegyeket megmozgató ereje és a
meg nem haló remény sugárzik belőlük.
Ára: 3.200 Ft

Megvásárolható vagy megrendelhető a Vigilia Kiadóhivatalban:
1052 Budapest, Piarista köz 1.

Telefon:  486-4443 Fax: 486-4444 E-mail: vigilia@vigilia.hu
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