
lZAIÁS PRÓFÉTA:

lAl NEKTEK! ÉNEK AZ ÚR SZÖLLOlÉROL (IZ. 5.)

Énekelem szerelmesemnek
Szerelmesem szőlő-dalát.

Szőlője volt szerelmesemnek
Magas kövér hegyen.

Körülárkolta, köveit kiszedte,
Nemes vesszőt plántált beléje,
Tornyot emelt a közepére,
Szirtjébe sajtót vágatott,
És várta, hogy. szőlőt teremjen,
S az vadszőlőt hozott.

Noshát, kik Jeruzsálemet lakjátok,
Noshát, Júdának férfinépe,
Tegyetek igazságot
Közöttem és szőlőm között I

Szőlőmnek még mit kellett volna tennem,
Amit érette' meg nem cselekedtem?
Miért vártam, hogy jó szőlőt teremjen,
Holott ő vadszőlőt hozott I

Megmondom hát, szőlőmmel mit cselekszem,
Kerítését elbontom: hadd rabolják I
Falát lerontom: hadd tiporják I
És parlaggá teszem.
Meg nem metszik, meg nem kapálják,
Tövis, bozót veri fel őt.

És parancsolok a felhőknek:

Ne hullassanak rá esőtI

Bizonyhogy Izraelnek háza
A Seregek Urának szőleje,

Júdának férfinépe
Ö kedvvel plántált szőlővesszeje.

Azt vártam, hogy majd igazat cselekszik,
És íme: ő gonosz I
Hogy igazsággal ítél,
És íme: jajt okozI
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'Jaj nektek, akik házat házra raktok,
Szántóföldet szántóföldhöz ragaszttok,
Hogy még csak hely sem marad másnak,
S az egész földön egyedül lakoztok!

Hallom! - úgymond a Seregek Ura 
Bizonyhogy rommá lészen mind a sok ház,
A szép paloták mind lakatlanokká I
Mert tíz hold szőlő hoz majd egy csebernyit,
És harminc véka magból három vékácska tellik.

Jaj nektek, akik kora reggel immár
Ital után eredtek,
Napestig iszogattok
És bortól részegedtek!
Citera, hárfa, dob és fuvola,
És bőségesen ömlik lakomátok bora,
De nem nézitek az Úr tetteit,
Meg nem látjátok keze műveit!

Azért fogságra mégyen,
Mivelhogy nincsen tudománya, népem.
Előkelői elpusztulnak éhhel
És sokasága szemjan vész el.

Azért az alvilág torkát kitárja,
Elnyílik végtelenre szája,
Es oda száll le Sion ékessége,
Sokasága, minden gyönyörűsége.

Akkor az ember földre görnyed,
Az előkelők összetörnek,
És lesütik szemüket a kevélyek.

A Seregek Ura pedig
Az ítéletkor felemelkedik,
És a szent Isten igazságban
Szentségeskedik.

A bárány, ahol akar, ott legel,
S a dúsak elhagyott mezőit

Idegen éli fel.

Jaj nektek, kik hazugság kötelén
Hurcoljátok fejetekre a vétket,
A bűnt, akár aszekérköteléket!
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Kik mondjátok: Nosza, siessen,
Jöjjön, amit tervel, sebessen,
Hadd lássuk immár!
Közeledjék, jöjjön hamar,
Amit Izrael Szentje akar,
Hadd tudjuk immár!

Jaj, akik jónak mondjátok a rosszat,
Jaj nektek, kik a jót gonosznak!
Kik sötétségnek a világosságot,
Sötétet világosnak mondanátok!
Jaj, kik keserűvé az édeset,
S a keserűt édessé teszitek!

Jaj nektek,
Kik magatokat bölcsnek hiszitek,
Ti magatok-szemében-eszesek!

Jaj nektek,
Kik hősök vagytok a bor-vedelésben
És vitézek az italkeverésben!

Kik vesztegetést vesztek a gonosztól,
S elveszitek igazát az igaztól!

Azért, - akár a tűz nyelvén a polyva,
Mikor a forró láng magába falja:
Az ő gyökerük is hamúba hamvad,
Virágukat porzó szél elsodorja.

Mert a Seregek Urának törvényét elhajították,
Izrael Szentjének igéjét megkáromlották.

Ezért gerjedt fel népe ellen az Úr haragja,
Ezért hogy kezét kinyujtotta és megsújtotta,
Úgy, hogy a hegyek rengenek,
És az útcákon szanaszét hevernek
Szemétként a holttetemek.

De mindettől még el nem múlt haragja:
Sújtó kezét még fölemelve tartja.
Zászlót emel a távol nemzeteknek,
Föld széléről süvölti össze őket,

És íme mind elősietnek!
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Nincs közte fáradt, ingatag,
Egy sem beteg, nem álmatag,
Derekuk öve meg nem oldódik,
Sarújuk szíjja nem szakad.

Nyilai élesek és minden íve
Keményen kifeszítve.
Lovai körme kovakő-kemény,

És mint a tomboló vihar:
A kerekek harcszekerén.

Bömbölő hangja: akár az oroszlán.
Bömböl, mint a kölyök-oroszlán,
Prédát ragad üvöltve,
És viszi már, s nincs ki elvegye tőle.

Megmordul aznap Izrael felett,
Amint üvöltenek a tengerek.
A földre nézünk:
És íme arcán iszonyú sötét,
És sötétbe borul az égI
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