
CHARLES PÉGUY,
AZ ISTEN BESZEDE~

Az embert jól ismerem. Én vagyok alkotója. Különös lény
az ember.

A szabadság, ez a mindennél nagyobb titok, hullámzik
benne.

Nagyon sok minden telik még tőle. Rosszabb is lehetne.
Nem, ne mondjuk azt, hogy rossz az ember.

Aki jól bánik vele, az még sok mindent kaphat tőle.

Sok mindent várhat. Isten a megmondhatója, hogy kegyel
mem jól bánik vele, hogy kegyelmem erejében

Jól bánok vele, hogy kegyelmem ravasz és ügyes, akár a
tolvaj,

S ügyes, akár a rókavadász.
Tudok bánni vele. A mesterségem. S még a szabadságot

is .. én magam teremtettem belé.
Lehet kívánni tőle nagy szívet, sok irgalmasságot, sok

áldozatot.
Nagy hite van és sok irgalmassága.
De amit hiába várok tőle, hiába kérek, az egy kis remény.
Egy kevés bizakodás, egy kis felengedés, önátadás, ke-

zemre hagyatkozás.
Valami kis lemondás arról, ami ő. Mindig kemény, me

rev, fagyos.
De néked, oh, éj, leányom, néha sikerül; te néha ezt is

megkapod
A lázadó embertől. Mondjon igent a nagyságos úr, s adja

meg kissé magát nekem I
Fáradt tagjait lazíts a el nyugalmas ágyán.
S nyugalmas ágyán lazítsa el agyongyötört szívét,
S főleg, ne működjék tovább agya. Szegény agya túl sokat

dolgozik. S ő azt hiszi, hogy munkát végez, ha így
zúg a feje.

S amiket gondol, csak ő maga hiszi, hogy mindez gondo
lat -

Ne működjön már benne s ne harcoljon fejében s ne zö
rögjön mint lopótökben a mag, s mint kivájt tök
gyomrában a csörgő.

* Részlet a "Le mystére des Saints innocents" c. műből.
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Hát még ha kiderül, hogy gondolatnak mit nevez! Sze-
gény.

Nem szeretem, mondja az Úr, az álmatlan embereket,
Azt, aki ágyán lázban ég és aggodalomban.
Én, mondja az Úr, szeretem a minden esti lelkiismeret

vizsgálatot.
Jó gyakorlatnak tartom igazán.
De úgy azért nem kell kínlódni véle, hogy még az álmot

is elűzze.

Akkor a nap már véget ért s ami történt, megtörtént; meg
nem történtté tenni nem lehet.

Kár mindig újból visszatérni rá.
A bűnöket, melyek most fájnak barátom - oly egyszerű

dolog, -
Nem kellett volna elkövetni,
Akkor, amikor még módodban állt, hogy el ne kövesd.
Most megtörtént, aludj s holnap jobban vigyázz.
De azt, aki este, mikor lefekszik, holnapra terveket sző,

Azt nem szeretem, mondja az Úr. Az ostoba! Tudja talán,
hogy holnapja miből tevődik össze?

Ismeri a holnapnak akár csak a színét?
Jobban teszi, ha imádkozik. Soha meg nem tagadtam a

másnap kenyerét.
Aki kezemben úgy fészkel, mint vándoréban botja,
Azt szeretem, mondja az Úr.
Aki karomban úgy elfekszik, mint mosolygó csecsemő,

És nem törődik semmivel,
Aki anyja s dajkája szemében látja a világot,
S csak ott látja s máshol nem nézi sehol,
Azt szeretem, mondja az Úr.
De azt, ki töpreng, s lelkében a holnapon töri fejét,
Úgy mint a kalmár,
S mint kerekét végnélkül forgató rabszolga
(S valljuk meg, mint a félkegyelmű)

Gyötrődve dolgozik,
Azt aztán igazán nem szeretem, mondja az Úr.
Azt szeretem, aki feladja magát, s nem szeretem azt, aki

nem adja fel magát. Ez igen egyszerű.

Aki feladja magát, nem adja fel magát, és csak ő nem
adja fel magát.

Aki nem adja fel magát, feladja magát, s csak ő az, aki
feladja magát.

De te, oh éj, leányom, te óriás ezüst köpeny,
Csak te győzöl néha a lázadón, csak néked hajlik meg ke

mény nyaka.
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f;s akkor eljösz, éjszaka.
S amit megtettél egyszer,
Megteszed mindannyiszor.
Amit egy napon megtettél,
Naponta megteszed.
Mert minden este földreszállsz.
S amit fiamért tettél, aki emberré lett,
Oh, te nagy Irgalmas, azt minden emberért, minden test-

véréért megteszed,
Mindenkit csendbe és homályba burkolsz
S a nappal gyilkos hajszoltságát
üdvösségesen elfelejtteted
Velük.
Amit megtettél egyszer fiamért, ki emberré lett,
Mit minden éjszakák egyetlen éjszakáján tettél,
Oh éj, azt minden este újra megteszed ~ legutolsó apró

emberért.
(És akkor eljössz, éjszaka.)
Olyan valóság, s oly igaz, hogy egy lett itt az emberek kö

zött.
S halandó sorsukat magára vette
S hogy lett belőle egy a sok közül, csak úgy, ahogy éppen

adódott,
S hogy halandó sorsukat magára vette
Mérték nélkül és korlátlanul.
Mert mielött a mindig folytatódó s nem tökéletes
És soha sem tökéletes lemásolása, a Jézus imitációja
Elkezdődött volna,
Melyről annyi szó esik,
Előbb Krisztus másolta az embert mindenestül,
Előbb volt Jézus Krisztus legtökéletesebb imitációja,
Melyben a halálosan nyomorult, sínylődö embert mintázta

meg.
Szirmai Józsefné fordítása.
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