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Csanád Béla 

Nagyböjti szekvencia 
 

Ne add meg magad semmi rossznak, 
ha meggyötörnek, megbotoznak, 
akkor se, hogyha koronát 
tövisből fonnak fejedre, 
és meghurcolnak fenekedve 
farizeusok, katonák. 
 
Oly nyíltan élj, mint a hegyi kristály, 
titok nélkül, szikrázva, tisztán, 
mint akinek mind idegen, 
mi lefelé húz, sárba téved 
s ami kioltja égi fényed. 
Csillagtűz égjen szívedben! 
 
Ő a barátod, aki mélyen, 
túl a halálon s szenvedélyen, 
sorsában hordja sorsodat: 
Akiben érdemes remélni, 
mert kínjaid is veled éli 
és a halálban üdvöt ad. 
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Köszönjük a szerzők, a szerkesztők és a sokféle 
segítő ingyenes szolgálatát. Köszönjük a bátorító 

kritikákat, javaslatokat és biztatásokat. 
Köszönjük az adományokat 

és a terjesztők munkáját. 
A lap esetleges jövedelmét 

a Kiadó szociális célokra fordítja. 
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