
HORVÁTH BÉLA:

A SZENT-HÁROMSÁG
DICSÉRETE, IHTELEMMEL

Atyám, teremtő Atya-Isten,
Atyám, te drága Kisded,
Szent Lelked lángja lelkesítsen,

Legyek veled telisded.

Te vagy a torkolat s a kezdet,
A partokat te ástad,
Kegyelmed bő vizét ereszted,
Kezdetlen áradás vagy.

Atyám, magadtól vagy magadnak,
S Te, aki vagy Atyánktól,
Te röpködő tüzes Galamb vagy,
Vállamra szállni bátor.

Belül vagy minden műveidben,

Belül vagy, nem bezárva,

Te minden tettem tűrted itten,
De mégse lettem árva.

És minden műveden kívül vagy,
Kívül vagy, nem kizárva,
Kegyesen hallgatozó fül vagy,
Figyelsz a sár fiára.

Atyám, teremtő vagy te bennem
És kívülem Király vagy,
Uram, hol is lehetne lennem,
Ha nem takar be szárnyad.

70S VIGILIA



Lelkem tehozzád felrepülne

S nem láthatom lakásod,
De tőled bárhogy menekülne,

Mindenhol megtalálod.

Mert üldöz engem a kegyesség,

Kerek világon űzöl,

Hogy lelkem tűzbe ne vettessék,
Te üldözöl a tűzből.

Kérlek nagyon, már fogj el engem,

Kérlek, többé ne kérjek,

De lássam Benned egyre szebben
Hármasan Egy Személyed.

Most következik az intelem:

A Szent-Háromság díesértessék,

A szolgák Atyjukat szeressék,
Dicsérjük Jézus drága testét,

Szálljon belénk a Szent Hevesség,
S az Isten Anyja díesértessék,
A szentek és a szerzetes nép,

Az édes Egyház, édes Egység,

A Pápa is mind díesértessék.

S tanuljátok a költő versét,
Elmétek benne élesedjék,

Szívetek szépen édesedjék,

Mert ébred már az édesebb lét!
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HORVÁTH BÉLA: TIZEN KÉT RIM
A DIADALRÓl
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Megölted bűneim, királyi Bárány,
És boldog lettem kín-halálo-í árán,

Te Győzelem és örök Aldozat vagy,

Mert életemért Magadat megadtad.

Te három ujjon forgatod a földet,
A csontjaim alakjátmegjelölted,

De csont jaidra csontjaim vonását

Kiszabtad, hogy a por fiai lássák.

Jaj, hogyan illett Rád a porladó hús,

Hogy sátorodba jusson el a koldus!
A porba jöttél, Istenem, levertél,

Hogy megmentsen a szívembe kevert Vér!

A port leverted porladó alakban,
Igy lettem boldog s .Benned halhatatlan.

A porban jártál, ismert minden ösvény,
Azért vezényel itt az örökös fény.

Te megkínáltál engem ama Reggel

Piros boroddal, édes kenyereddel,
Azóta ajkam csak Tebenned érez,

Mert Rajtad kívül nincsen íz, mely édes.

Tebenned éljek, Életem, akárhol,

Mert életet hogy' várjak a haláltól?
Tebenned nőjjek, a te Kenyeredben
örök hazámba Hozzád menekedjem l
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INDOKOLAS,

melyből megtudjuk. hogy a költő miért írta
e tizenkét rímet

E zord időn a népet keltegettem,

Mentettem volna, ami menthetetlen,
Dicső híremben, sárga nyomoromban
A zsarnokokra bátran ordítottam,

De hűl a szívem, szózatom kilobban,

Mert jobb a népnek, látom, elnyomottan.

S a tiprott népnek, jaj, mit is izennék,

Mit zengenék neked, hazám? Tizenkét
Rímet kiáltok, hogy talán kizengjék

Annak hatalmát, Aki a vizen lép

S megvédi mind, akiket senkisem véd I

Horváth Béla.

FRANCIS JAMMES:

A HALÁSZAT
A zöld-világú víz alatt

Karcsú halacskák alszanak.

Meglátja lenn az óvatos
Halász, a tóparton tapos.

Egy kis giliszta, egy szegény
Nyűvecske csüng a. vesszején.

Belé kap hirtelen a pisztráng,
A torka fönnakad.· Nem is ráng.

S a lomha lankán elalél,
Alél, alél, alél a dél.

Horvá,th Béla fordittása.
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