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HIMNUSZA

Lassan letelt a hat nap, többet már nem arat-
nak.

Vágtak hat napon át árpát, sok gabonát, a
szár lapul a mag leperdül,

Arattak hat napon keresztül, a mezőkön már
gabona-kereszt ül,

S holnap a hetedik nap I a béresek hát Betle
hembe nyitnak,

S a kenyér ünnepére gyülnek seregestül.
A gazdag Boóz ez éjszakán mezején maga ma

radott.
Oly Isten-félő, oly szelíd, mert felövezte gyö-

nyörű alázat.
Boldog, ki a szegénnyel nem tart haragot,
Boldog, kinek hanyag kaszása hagy magot
S az idegen marokszedőnek is kalászt ad.
Igy fekszik a kepék között, álmatlanul csak

forgolódva,
A szent és ünnepélyes szembat-éjszakán föl

néz a teleholdra.
Hát akkor a szegény Ruth illatosan, drága fű-

szerekkel,
Mintha csak oldalán félénk ebecske oldalogna,
Mellére hajlik hű szemekkel.

"Lányom, öreg vagyok s magános, mit is ke
res, aki öreghöz megy?

"Sok nehéz napot láttam én, szakállam las
san ősz lett.

"Menj hát urad fivéréhez, míként a törvény
ben kimondta Mózes."

És csöndesen így szólt a szegény özvegy:
"Akit szívem szeretne, Annak árnyékában ül

ni nekem jó lesz."
Hát mink is épp így, Istenem, megismerünk,

magánosan és egyedül,
Mint aggastyánt a forgatag időn, kit elkerül a

fiatal s a léha.
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Mi megkóstoltuk mézedet, mely édes minden
ízeden felül,

Mert hozzád bújtunk, hogy szívünket elfogadd:
az ember szája néma

És tőlünk csak e szegény szerelem kerül.
Táplálj bennünket, hívd meg a kitagadottatl
Az Idegent vezessed hajlokodba, nyissad csű-

rödet megl
Mert szakadásunk Tőled bizony oly nagy,

hogy minket éhség, szomjúság nyomorgat.
Csak bukdosunk, a kapzsi vámos még a hulla-

dékból is kiforgat,
S aratóid nekünk hiába gyüjtögettekl

Add meg nekünk a boldog kenyeret naponta.
Csak egy morzsát adj minden reggelen, hogy

Színed és Jeled legyen!
Gyümölcsöt, húst, tejet, vagy mézet ettünk

már gyakorta.
Élet gyökere, igaz kenyerünk adod ma.
Te vagy, te vagy eledelem.

Boóz nemzé Obedot, kiben Dávid s a Királyok
erednek.

Most én vagyok, kiben kegyelmeden fölépül
Jeruzsálem és Szamária.

Angyalok kenyere, eltűrted a malomkövet s
keresztet,
Hogy félelemben s édesen szívembe szűrődjön .a
Tested,

Akit hordozott Márial
Hát végy belőlem, szentek Szentje, a bűnöst

is vedd ell és gyarapodjak én a Te ízeddel!
áh, szárnyasulf igeI áh, össze-csengő szeretet I
áh, egyesülni TeveledI A szívem sürgetése

szíveden igen ver I
Atyám, te hívsz a jobbkezeddel, és Megvál

töm, balkézzel emeled fel
Szégyenbe-csukló fejemet!

Délben kidől a rengeteg csend, és hallgat
minden, csak Neved zeng!

áh, Jeruzsálem őrei, nem néztek már a csilla
gokbal

áh, vallomás, kibuggyansz hirtelen, s megra
gadod a lehetetlent!
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· áh, egyetlen barát, mint édes illat, mindenütt
Neved leng!

"Légy mint pecsét a karomon, légy mint keb
lem között a mirrha csokral"

Egy pillanat veled jobb, mint bejutni bármi
gyönyörökbe,

Megállni jó nekünk Jelen-Valódba burkolózva.
Isten Igéje, hívogatsz, Te voltál most és mind-

örökre,
És lényemet kezed vonása így közölte:
"Bemegyek boldog templomodba!"

A Kelyhet nékem is kitakarod I
Tisztíts meg engem, oly sugárzó lennék, mint

a lent
Uram, legyen ahogy Te akarod.
Oltárodig vezetnek engem a papok
S a boldogok közt megmosom kezem I

Bemegyek Oltárodhoz Istenem, ki ifjúságun-
kat megújítottad I

ítélj meg engem, Edom és Amálek nemzeté
ből engem is deríts ki!

Boldog, kinek inai nem rogyottak, s ígéreted
ből ifjan is ragadhat,

Boldog a fiatal pap, mert szent kezében ket-
tős Szín alatt vagy,

És Melkizedek rendjét teljesíti!

És trónodig lebeg föl, mint a drága illat!
A Bárány vére kiömölt a világ kezdetén,
Atyám, fogadd, mint Abel vérét, mely az ege-

kig csap
És könyörög, hogy lásd, az ember mily vak,
Mily nyomorult és mily szegény I

Fogadd el ezt az áldozó vért az élőkért s a
távozókért.

És benne mindenekfölött megáldjad anyámat
és atyámat.

Két gyermekem és hitvesem és mind, akinek
kárt okoztam.

Aztán a halott híveket, kiket még kárhozottan
A szenvedés tavába hajt a bánat.

Magadat-osztó Pelikán, szemünk láttára fb1-
szegeztek,
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(Körötted könnyes angyalok lebegtek, kezük
ben tartva Kelyhed és Paténád)

Hát mínt a századosnak, nyisd nekünk is mel
ledet meg,

Hogy megnyílván Neked, természetünket be
leheljed

S minket Mi-Voltod sugarába tépj át.

Tebenned minden lény beteljesül, legszebb
alakját megtalálván.

Munkáltuk két kezünkkel ezt a hasztalan gyü
mölcsöt, e kicsiny fűt:

A búza eteté Siont, a fürt megrészegít garáz-
dán,

De most a megfeszített tő alatt, az utolsó ba
rázdán

Igazi lakománkat megterítjükl

Uram, Te látod e világot, melyet adtál, hadd
teremje sok javunkat.

Minden lehull, az ég s a föld, de a Kenyér
örökre táplál.

Hát gyúrjon minket Alakodra ujjad, a tévely
gőket jó utadra fújjad,

S fogyaszd el végre mivelünk a kenyeret és
megváltó borunkat,

E Húsvétot, mit oly nagyon kívántál!

A századok tolonganak, Te változatlanul Való
vagy.

És mindent látsz, az ódon templomok homá
lyán látod, mi van ott.

. Csak egyszer engedd látni nékünk legdicsőbb

Valódat,
Ha Úrnapján papod kibontja Takaródat
S fölemeli kezében a napot I

Az égre néz a föld, ha szárnyas üstökös ra-
gyog,

Épp így Terád, ha édességed napját a pap ki
hozza lágy lepelben mint egy újszülöttet.

Boldog a méh, amely szült, boldog, aki magá
ba fogadott I

Az éjszakában a Bárány után tapogatok:
Én vakon-született vagyok, kit a sötétbe lök-

tek l

Hát lásd világodat, a láthatatlan ük te vagy.
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Már nem takar be tűzoszlop, nem rejt a láng.
Négy tisztes agg gyengéden tartja Trónodat,
Midőn az utcán körbehordoz a szegényes hó-

dolat
S a jónak, rossznak ragyogsz egyaránt.

Mikor leküldted Angyalod, s a föld Rádnézett
kárhozatlanul,

Megesküvél nagy esküvel az öregeknek:
Szövetségemben veletek vagyok és. minden

nemzedékkel változatlanul,
De bíztatásod minden áldozatban új,
Mert benne folyton Tested töreted meg.

Az eretnek, ki Téged elhagyott, nem tudja
mit szakít el forradalma,

Megcsonkít minden darabot, forgatja oktalan
okoskodását;

Nem fordul többet Oldaladra, az ember lelkét
porba rakta,

A világtól elszakadott, bement a bomladó za
varba

S földúlta műveid okos vonását.

Ha elkerültük célodat, majd visszahajt a sze
retet megint.

A titkos mozgatóhoz tartozik a tag kítépetle-
nül.

De mindenik különbözik a szeretet szerint.
A Te kegyelmed mindenkinek int s egymás-

hoz vezeted Te mind,
Ha Szentségeddel benned egyesül.

Te mondottad Magad, hogy Belőled vegyek.
Megíratott. Ez a valóság I
Szavad oly egyszerű. Minek töprengjetek?
Te szólj, Uram, az ember dolgai engem ledön-

tenek
És nem bírom magam a sorsát!

A tömjén-füstben mezei virágok s a széna jó
szaga szivárog.

Mert szőlőfürt s kalász teremti föl Borod és
Ostyád.

Az idő minket bizony már tovább dob,
Uram, jó volt ez a világod, de másvilágod is

áldott.
"Hát jöjjl" így szól a Jóság.
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Hálátlan és bűnös vagyok, de irgalmad bebo-
rított.

Talán akad, ki úgy találja, hogy Terhed ke
mény.

De engem soha szigorod, mindig szerelmed
szólított.

Tudom, Te vagy Szabadítom, a kezemet meg
szorítod

És mindhalálig boldog lettem én!

Hát lakj velem, Uram, midőn e háborús na
pon leomlok!

Nézd a Te szolgádat, ki nem vitéz, nem bátor!
áh, Mesterem! a kenyeredből csak egy dara

bot dobj!
S aztán se Isten, se az emberek, se poklok
Nem téphetik le Testedet a számróll

Horváth Béla fordítása.
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