
A láz metaphorái
I. Szolgálati idő

„Videns autem centurio…”
Luc 23,47

Bőröm alá fut a jég, Uram!
Kezeim felemelni nem tudom.

Itt a határ — őrzöm —,
hol az ég lefelé hull.

És mi az indok? Jól fizetett 
szolga vagyok? 

Ki oldalra néz okosan,
kezeit mosva szerez, 

kihordott fattyait 
könnyesen óvja?

Nem! Köpök én rá! Itt állok.
Melletted, aki állít. 

Tanu voltam.

De a város, akit őrzök, 
szennyes!

Nem védi gondviselő!
S annál szomorúbb leszek én.

Csupa víz bőröm ingem alatt…
Mért engeded őt? Itt van!

Kínt lehelő száj friss melege,
lelki halál, meg a csend.

Nem! Csak vassal 
szegezett hús és fa-anyag.

„Kisfiam, itt a tatár! 
Apád szeme már idegen.

Sárga, fehér, vörös és fekete.”

Előttem senki se mentse magát,
de vigyázzon, ki elém áll,

én nem perelek! Elindulok,
és tűzbe borul

a Fehérvárra menő hadi út!

„Éjfél van. Hireket mondunk.”
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II. Esemény

Három fa áll ott, 
az út mellett.

Ott áll ma is, holnap is,
kívülről szorosan 

egymáshoz illesztve.
Néha áttöri a mozgás,

gyorsan ide, azután oda.
Távolságát

hozzád mérem,
lélegzetem
— lassú ütemben — leáll.

III. A fiatal N. Bruhns

für F.

„Azt mondják, láz csupán,
de láttam én. 

A hideg alatt elkísért, 
míg hívta őt a hold.

Kezeivel ingét gombolta 
lassan.

Most néz, 
az utolsó pillanat

lüktetésébe foglal, 
s ahogy vonalainkat 

elmossa a mutatkozás,
az út alattunk 

tengerré vált.”
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A VIGILIA KIADÓ ÚJDONSÁGA

DOCAT. Mit kell tennünk?
A katolikus egyház társadalmi tanítása
Ferenc pápa előszavával

A DOCAT a katolikus egyház társadalmi tanítását mutatja be
népszerű formában – azokat a dokumentumokat, amelyek XIII.
Leó pápa óta fejlődnek, alakulnak. Nagyon fontos, hogy különösen
a fiatalok érezzék meg az eredeti dokumentumok üzenetét, és
tetteiket az igazság, az igazságosság és a szeretet követelményéhez
igazítsák. Ferenc pápa rendszeresen felszólítja a keresztényeket,
hogy aktívan vegyenek részt egy igazságosabb világ kialakításában:
„A mai korban nem igazi keresztény az a keresztény, aki nem for-
radalmár”. Ára: 3.900 Ft


