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örök élet kútfejére
Asszu lelkünk szomjazík,
Össze vagyna törni teste
Börtönének burkait.
Száműzötten, öshonáért
Szenved, sír, sóhajtozik.

Keserű szorongatás közt,
Fájdalom közt görnyed itt,
Forr magában, hánytorgatja
Bűn-eladta kincseit,
Régi jajjal, új sóhajjal,
Kettős kínnal gyötretik.

Mert ki tudná eldalolni
Ama Békesség Honát,
Ahol élő drágagyöngyből

Épülnek a paloták,
S aranytetők verik vissza
Az aranyló napsugárt!

Drágaságos ékkövekkel
Ékesültek házai,
Altaltetsző színarannyal
Kövezettek útai.
Sárnak ottan, rothadásnak,
Még nevét sem hallani.

Tél dühének, nyár hevének
Híre ismeretlen ott.
Ott a rózsa hervadatlan,
És örök tavasz ragyog,
Liliomok fehérkednek
Szállnak édes illatok.

Ifjak, zöldek; rétek, földek,
Mézpatakok ömlenek,
Fűszeres a szél fuvalma,
Csordul drága szép kenet,
Berkek árnyán el nem érő

Aranyaimák csüngenek.

Holdnak ott nincs változása,
Csillag és nap nem újúl:
Egyetlen nan ott a Bárány,
ÉS az el nem alkonyúl.

Éjt nem lát e boldog ország,
Napja nem homályosúl.

Ott a szentek: míndenegyük
e-Mint a szép nap, úgy ragyog,
Gyözelmesen, koszorúsan:
Egymás fényén boldogok,
Számlálgatják örvendezve
Sok megharcolt harcukat.
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Gyengeségek ott lehulltak,
Test törvénye megtörött.
Frigyet ott a lelkivé lett
Test a szellemmel kötött,
Híre sincs botránkozásnak,
És a békesség örök.

Szabadultan bontakoznak
A Kezdethez szárnyaik,
Szemtől szembe az igazság
Arca tündököl nekik,
Élő forrás életontó
Édességét szürcsölik.

Innen van, hogy állapotjuk
Mindig boldoz, mindig egy.
Vídámságuk, frísseségük
Változás nem őrli meg:
Ifjak, szépek, frissek, épek,
Nincs ott agg és nincs beteg.

Elmúlott az elmúlás ott,
Múlhatatlan ott a lét.
Rothadást a rothadatlan
Friss virágzás tépte szét,
Halhatatlanság nyelé el
A halálnak erejét.

Mit ne látna, aki látja
A míndentlátö Urat!
Egymás szíve rejtekében
Olvassák a titkokat.
Mindenben egy a szív, a lélek,
Mindig egy az akarat.

Bár különbözö az érdem,
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És a jutalom sem egy,
Szívesen megosztja minddel
A magáét mindenegy,
Minden egyes örömének
Igy "örülnek mindenek.

Hol tetem van, vágyakozva
Odagyűlnek a sasok:
Boldogságuk együtt élik
Szentek és az angyalok.
Mind a két ország lakói
Egy kenyéren laknak ott.

Jóllakottan, mégis éhen
Lakomáik élvezik.
Éhség kínja ismeretlen.
A csömört nem ismerik:
~yre töltöz ott az éhes
S mindig újra éhezik.

Hangos ajkuk mindig új-új
Boldogságos dalt terem,
Száll a zengő hárfahúrok
Édes hangja szüntelen:
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A Királyt ők egyre áldják,
Akitől a győzelem.

Boldog, aki látja szemben
Égnek-földnek Istenét,
És a változó világra
A magasságból lenéz,
Nézi napnak, nézi holdnak
Csillagoknak ösvényét.

Harc után ha majd megoldom
Harci kardos övemet,
Harcosok pálmája Krisztus,
lIívje honba engemet,
És a boldogok dijából
Engedd bírni részemet.

Adj eröt-a küzdelemre,
Amíg áll az ütközet.
Harcok multán harcosodnak
Készen tartsd a nyughelyet,
S bérül engedj érdemelnem
Mindörökre Tégedet.

Sík Sándor


