
XXX. In Nativitatem
Domini. In 1.
Nocturno
1.Az Igéből 2. Boldog nap, a

Szűzben Ige fakadt: napok tündöklete,
napkelte ez: mert hajnala

igazi virradat, az öröm hírnöke.
melyből igaz Boldog anya:

fény áradt szerteszét, Isten szülője lett,
s eloszlatott, boldog Csillag,

mindent, ami sötét. amely Napot teremt.

3. Csodás szülés: 4. Utat adott
szegényes, nincstelen, ő mint úton levő:

hogy mindenek feje fölött
számára kincs legyen; szállás csak a tető.

szegényes, ám Királyi sarj,
mégsem mindennapi, egek úrnője bár,

mert törzsöke szoba helyett
királyi, főpapi egy istállóba száll.

5. Bábái a 6. Fürdő vizek
szülésnek nincsenek, ugyan nem voltak ott

csak angyalok, se makulák
hogy itt segítsenek, tisztítani valók.

s meghirdeti Nincs fájdalom,
ezek nagy kórusa, nincs mit enyhíteni,

mily ünnepi nem voltak e
e nap habitusa. szülésnek sebei.

7. Fenn glória
Istennek, béke lent

nekünk, melynek
legyen törvénye szent,

mit e napon
nem szűntek zengeni

az angyalok
dicső seregei.
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XXXI. In 2. Nocturno
1. Isten atya, 2. Silány kunyhó

s anya egyetlene: fogadja, szűk szoba,
s jászol és nem akié a

bölcső a fekhelye. nagy égi palota.
Szorultságot Kit nem fog el

jelentett jászola, emiatt ámulat?
kinek a tág Kinek eszét

menny volt az otthona. nem gyötri kábulat?

3. Szegénnyé lett, 4. Jászolában
s mi több: mindenkinél potyogtak könnyei,

szegényebbé ki az eget
az emberi nemért: mennykővel döngeti;

van hála, mely ágyneműje is
e tetthez mérhető, csak széna-gombolyag,

tőlünk, kiknek ki bíborral
e tett volt éltető. lát el királyokat.

5.A szénától, 6. Fenn glória
mit adtak állatok: Istennek, béke lent

angyal-kézzel nekünk, melynek
nyugvóhely válhatott; legyen törvénye szent,

a csorda állt mit e napon
itt engedékenyen, nem szűntek zengeni

az angyalok az angyalok
emitt tevékenyen. dicső seregei.

XXXII. In 3. Nocturno
1. De boldog, ó, 2.A királynők

e széna-fonadék, selyemben mindegyik,
mely képezi a kínokat

a Szűz nyugvóhelyét! el nem kerülhetik;
És mely ama de ez az ágy,

kisded szülőhelye, e széna-aljazat
kinek eget nem ismeri,

fog át a tenyere! ami fáj vagy nyomaszt.

3. Táplálékul 4. Mindent, amit
tejet királyfinak királyi konyha ad,
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a kirendelt ami ínyenc,
dajkák emlője ad, s különleges falat,

de őneki elutasít:
nincs más eledele, neki a szűzi tej

nincs semmi, csak az egyetlen,
a szűzanya teje. s más semmi, ami kell.

5.A Szűz szegény, 6. Fent glória
s nyilván megterheli, Istennek, béke lent

hogy a kicsit nekünk, melynek
tejével eteti: legyen törvénye szent,

az angyalok mit e napon
s az ég csodálata nem szűntek zengeni

övezi őt: az angyalok
odaadó anya. dicső seregei

XXXIII. Ad Laudes
1. Örülj, ó Szűz, 2. Szent ősatyák

mindenkinél dicsőbb, s királyok lányaként
legboldogabb az Úr nekünk

te az anyák között: régóta megígért;
az üdvözült te rejtélyek 

Szentek kara leli és titkok nyitja vagy,
Kedvét: veled s a próféták 

együtt örvendeni. jósló szavainak.

3. Fogadalmát 4. Kik rettegik
tenéked szenteli az ítélet szavát,

mindenki és bíráikét,
szívét hozzád felemeli: számítanak terád:

Isten után te vagy, tudják, 
reményünk, biztatónk, ki esdekelni kész,

védelmezőnk s bűnösökért,
te vagy s te pártfogónk. értünk, közbelépsz

5. Kegyes anya 6. Fent glória
s fia, ki maga kegy, Istennek s béke lent

kit arra szült, nekünk, melynek
s ki arra született, legyen törvénye szent,

hogy éljenek mit e napon
a szolgák általa: nem szűnnek zengeni

ez e nagy nap az angyalok
határozott szava. dicső seregei.Simon Gyula fordításai
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