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IMÁDSÁG EGYSZERű FELESÉGÉRT

Istenem, kérlek, add, hogy aki asszonyom lesz,
alázatos legyen, szelíd, gyöngéd barátnőm;

és hogy kézben a kéz szenderedjünk el együtt,
hogy viseljen ezüst láncot, melyen érem függ,
nyakában, rejtve egy kicsit a keblébe;
húsa simább legyen, aranylóbb, langyosabb.
mint hamvas szílva, ha őszbe fordul a nap;
szíve legyen tele oly szűzí érzelemmel,
hogy hallgat s mosolyog, ha öleli az ember;
legyen nagyon erős, lelkem virrasztva védje,
akárcsak egy virág szelíd álmát a méhe;
és ha majd egy napon meghalok, ujja zárja
a szememet le és ne legyen más imája,
mint hogy letérdel és keze ágyam felé nyúl
áradó fájdalommal, amit a sziv nem él túl.

IMÁDSÁG EGY CSILLAGÉRT

Ú hadd, én Istenem, hogy egy csillagot letépjék:
ez megbékítené talán beteg szívem,
De te nem akarod, hogy egy csillagot letépjek,
te nem akarod és te azt sem akarod.
hogy lelkem idelenn kicsit boldog lehessen.
Látod, nem panaszkodni akarok; hallgatok
magamban, nincs se gúny, nincs gyűlölet se bennem;
mint egy vérző madár két kő között ha megbú ...
Ú mondd, Uram, ez a csillag tán a halál?
Akkor is, add nekem, mint koldusnak ha pár
krajcárt vetünk, ki ül az árokparton éhen.
Olyan vagyok, akár törött lábú szamár ...
Amit adtál nekünk, mikor visszavonod,
rettenetes! az ember úgy érzi, mintha mélyen
vad vihar zúgna benne, melytől a szív dobog.
Mi adhat gyógyulást? Mondd, Istenem, tudod?
Emlékszel, Istenem, mennyi fagyöngyöt hordtam
jászolodhoz, míkor még kicsi gyerek voltam,
míg anyám szelíden rakosgatta a gyertyát.
Nem adhatsz keveset vissza abból, mít adtam,
s ha úgy hiszed, beteg szívem vígaszt lel abban,
nem adhatsz, Istenem, egy csillagot nekem,
hogy éjszakára a szívem fölé tegyem,
szívemre, mely üres, didergő, fénytelen?
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IMÁDSÁG EGYSZERŰSÉGÉRT

A pillangó minden kis fuvalomnak enged,
mint a virágszirmok, amit a g-yerekek
a körmeneteken elibéd hintenek.
Istenem, itt a reggel és már az ima szárnyal
s libeg feléd ezzel a szírmos píllerajjal,
kakasricsajjal és a kőtörők zajával.
Július van, a föld éretten fölhasad
és - zöld lombjuk ragyog - a platánok alatt
a zirrenő tücsök - nem látni őt, de halld csak
kitartóan dalolja mindenható hatalmad.
A nyugtalan rigó a sötétvizű lombban
megpróbál egy hosszút fütyürészní, de nem mer.
Nem tudja, hogy miért nincs kedve. Megpihen
s elröppen hirtelen, földet surolva s nyomban
messze suhanva már, hol nem látja az ember.
Istenem, csöndesen, mint tegnap s azelőtt

annyiszor, újra elkezdődik most az élet.
Mint ez a pilleraj, mint ezek a munkások
és mint ez a napot habzsoló víg tücsök
s a rigó, mit a lomb hűs feketéj e rejt el,
hadd folytassam, Uram, én is életemet
olyan egyszerűen, ahogyan csak lehet.

R6nay György fordításai.

G. K. CHESTERTON: .

ÖRÖKK~VALOSÁG

Annyi kavics van a patakban,
megszámolni nem lehet;
de míndenről mindent tud az Úr
s mindenről könyvet vezet.

Annyi homok s annyi tenger 
jön a halál és vége ...

Szórd Uram dicsőséged fényét
reám s a íalevélre.

Az égben majd aranyos fényben
fejtem a földi rejtélyt,

a pokol tüze hamvadását
s a füvek győzedelmét...

Raics István fordítása
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