
Édes testvérei a zsoltároknak a keresstény hámnuszok, Hozzánk
még közelebb állanak. A keresztény költészetnek. a keresztény lírának
Iegtestvéribb, legmélyebb kdfejezői. Tele van velük a Irturgia. Nem is
igen lehet külön kiemelni valamelyiket, Leginkább a középkorban vi
rágzik ez a műfaj, de rnost sem halt meg: lényege megmaradt a mai
vallásos költészetben is. Prudentiustól a nemrég elhunyt CIamIelig
mennyí nagyszeru vallásos himnusz és ének kelt szárnyra! Mennyi
nagy katolíkus lélek fejezte kí ilyen módon ima-érzelmét! A <Dégi ma
gyar költészetnek is sok szép vallásos kifejeződése van, az Ómagyar
Mária-simlomtól meg Balassi Bálint költészetétöl kezdve - és így
eljutunk egészen a ma élő vallásos :kö:1tőkig, akik a vallásos élmények
kifejezésében talán közelelbb állnak hozzánk.

És aztán jön a klasszikus imádtkozók nagy serege: az Ágostonok,
Bonaventúrák. Nagy Szent Terézek, Szalézi Szent Ferencek, Newrna
nek . .. Sokat lehetne felsorolni, egész kánestár ez, egészima:könyveket
tölt meg. Nekünk magyaroknak is van három egészen nagy imádkozónk,
Azoknak, wki:k az értelmi imát szeretik, itt van Pázmány Péter; aíkiík
az érzelmit, azoknak II. Rákóczi Ferenc, - kevesen tudjátk róla, hogy
nemcsak nagy hazafi I~S hadvezér, de nagy imádkozó is. És aztán aki
legközelebb áll szellemiségünkhőz: a mi nagy Prohászkánk.

Itt vannak a sasok, ha repülni szeretnénk ; tanuljunk tőlük El kell
kezd~::i a tanulás~t. Minde~, melyiIktől tanulunk. A lényeg, hogy el
kezdjük Nem baj, ha eleinte rosszul megy is. Nem várhatok addig
amíg tökéletesen tu-lom. Csak idő kérdése és mester lesz belőlem. '

Te vagy a Hegy,
Es a hegyet nem lehet túlrepülni.
Te vagy a Völgy,
Es völgyből nem lehet kirepülni.
Te vagy a Lég,
Es a leget nem lehet átrepülni.'
Te vagy a Föld,
És a földrŐl nem lehet fölrepülni.
Es Te vagy a Határ:
Csak tebenned lehet repülni:
Itt nem lehet és nem szabad,
Csak szépen, csendesen megülni
És énekelni és örülni.
Mert Te vagy mincLen: a szirt és a fészek,
S a szerelmes anyamadár.

•
űZENET

Puhul már a vackor bele,
vége van a nyárnak,
ablakomra éjjelente
őszi szelek járnak.

Figyelek az őszi szélre,
mit dúdol szobámba,
ki-beszalad fütyörészve,
most mintha megáHna,

fülembe súg... Értem, értem ...
átröpül a kerítésen
Aztán tovalebben,
s eltűnik a csendben.

Poór Bernát
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