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MEG A SZEGÉNY EMBER

Egyszer egy szegénynek volt kilenc fia,
Ott, amerre zúg az Óperencia.
Kilenc fián kívül nem volt egyebe,
Nem volt a szegénynek soha kenyere.

Vizen éldegéltek, vékony levesen,
Ríttak éjjel-nappal nagy keservesen:
Nem jut a szegénynek egy falás kenyér,
Ezen a világon ugyan minek él?

Megyek is hát innen, Uram-Jézusom,
Megyek a világból, már elbujdosom,
Megyek megkeresni kicsi kenyerem,
Hol az igaz élés, micsoda helyen?

Ment a szegényember, hát egyszerre mit lát?
Arra jön a Pápa Jézussal mezítláb.
Jön az Első Pápa Jézussal gyalog,
Szent Péter a porban szépen ballagott.

- "No, te szegényember, hova vándorolnál,
Szolga-legény vagy te, vagy a féle molnár,
Hova mennél, mondd csak, kinek udvarába?"
Így beszélgetett a Nagyszakállú Pápa.

- "Látod, Atyám, nincsen botom, se tarisznyám,
Mégis megbotoztat engem az alispán.
Kis családom is van, kilenc kisfiú,
Kilenc fiacskámért vagyok szomorú.

Sűrű könnyem hull a hazai rögökre,
Búsan bámul engem a nagy urak ökre.
Nem takargat engem, csak a marha-viskó,
Istállóba hálok, szegénynek az is jó."

- "Uram-Isten, adjunk ennek valamit,
Hadd etesse szépen éhes fiait."
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- "Péter fiam, jól van, add oda a fecskét,
Tudom, a kis ifjak igen megszeretnék."

Szegényember vitte Isten madarát,
Újja hegyén vitte, hallgatta dalát.
Ékesen csicsergett, szépen panaszolta,
Mi fáj a szegénynek, mire van a szolga?

Szegény bujdosónak Isten dala tetszik,
Hallgatta szívesen, hajnaltól napestig.
Egyszerre csak ott van egy sötét erdőben
S jönnek a zsiványok, jönnek egyre többen.

- "Szemeden is látszik" - szólt a zsivány-hadnagy,
"Fecske-lopó tolvaj, hazátlan bitang vagyI
Parancsolom, tüstént a kezembe add, vagy
Tizenkét legénnyel karóba huzatlak."

-- "Nem vagyok én tolvaj, csak szegény vagyok,
Isten madarával békén ballagok.
Kilenc kisfiamnak küldi ezt a Pápa,
Boldogítsa őket mennybeli madárka.

Isten madarával immár haza mennék,
Ne bántsatok engem, itten megpihennék."
Erre valahányan szépen lefeküdtek,
Kőből raktak párnát kőkemény fejüknek.

Hanem aztán éjjel azt a kicsi fecskét
Szegényember keblén vesszővel keresték.
Szép szemét kiszúrták, szaggatták a körmét,
Szárnyát megcibálták, végül is megölték.

Ment a szegényember, hát egyszerre mit lát?
Megint jön a Pápa Jézussal mezítláb.
Jön az Első Pápa ugyancsak gyalog,
Szent Péter a porban szépen ballagott.

.- "No, te szegényember, messzire nem értél,
Mennyországi fecskét könnyen elfecséltél,
Hagytad beleveszni hasztalan halálba!"
Így beszélgetett a Megfeszített Pápa.
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-- "Szívemen viseltem, mégis elrabolták,
Sereg martalócok tépegették tollát,
Kis hazámban várta kilenc kisfiú,
Kilenc fiacskámért vagyok szomorú."

- "Uram-Isten, adjunk ennek valamit,
Hadd etesse szépen éhes fiait."

- "Péter fiam, jól van, itt van emez asztal,
Megterül, ha rászól, igazi malaszttal."

Ment a szegényember, vállán a kis asztal,
Krisztus meg a Pápa mindig megvigasztal,
Mert Ök azt akarják, csak azt a keresztet
Vigyük, akit Isten, nem urak szereztek.

Szegény proletárnak asztala terüljön,
Bérét le ne vonják, vére ki ne hűljön.

így örült az Úrnak ez a szegényember
S megint a zsiványok jöttek nagy sereggel.

Egy páncélos burkus rákiáltott: "Berdól
Mit keresel itten, te nyomorult hernyó?
Loptad ezt az asztalt, a kezembe add, vagy
Nyomban megöletlek, élve megnyúzatlakI"

- "Nem vagyok én tolvaj, csak szegény vagyok,
Isten asztalával haza ballagok.
Kilenc kisfiamnak küldi ezt a Pápa,
Legyen édes részük égi lakomába."

Burkusoknak szép szó sohsem elegendő,

Igazságos Isten sohse tisztelendő.

Hát a szegény embert meg is kaszabolták,
Isten asztalát is tőle elrabolták.

Burkus banditának úgy csörög a kardja,
Ami nem is kéne, mindig azt akarja,
Kicsinyekkel bátor, bénákat sanyargat,
Aki benne bízik, százszor is jaj annak.

Hitszegő zsiványok csak sokan merészek,
Csak a vassal hősök, páncélban vitézek,
Gyáva vassal bátran öldösik a gyöngét,
Ezek csúfolják a Világ Megmentőjét.
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Ment a szegényember, hát egyszerre mit lát?
Arra jön a Pápa Jézussal mezítláb.
Jön az Első Pápa Jézussal gyalog,
Szent Péter a porban szépen ballagott.

- "Mi lesz, Uram-Isten, ezzel aparaszttal,
Kellene már néki fogyhatatlan asztal.
Mindörökre adjunk néki valamit,
Hadd etesse szépen éhes fiait."

Hanem akkor Jézus a szegényre nézett,
Nem is kellett szólni, tudta az egészet,
Mert igazán Ő a szegények Királya,
Aki a világnak önmagát kínálja.

- Fiam, ne szomorkodj, vígadj te szegény,
Minden dogaidban veled leszek Én.
Csak az én Szívemben van a győzelem,

Örök győzelembe vezet öt Sebem.

Ismeri a lándzsát az én Oldalam,
Siessetek Hozzám, megnyitom Magam,
Vegyetek Belőlem, tietek vagyok,
Én vagyok az Élet, életet adok.

Én vagyok a Bárány, Én a bűnt levertem,
Véremet a porban véredbe kevertem,
Én vagyok a Krisztus, Mennybeli Kenyér,
Mindörökké boldog, aki Bennem él.

Növekedj, fiacskám, az én Kenyeremben,
Téged megrabolni Tőlem lehetetlen,
Én vagyok az Isten, az igaz Erősség,

Nincsenek hatalmak, kik Szívem legyőzzék!

Szegényember vitte Isten Kenyerét,
Megnövelte szépen kilenc gyermekét,
Ezért is van az, hogy mindenik szegény
Olyan erős lesz a világ végzetén!

Horváth Béla.
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