
A KERESZTÚT IRTA: ARMAHD GODOY

A legújabb francia líra nagy eseménye volt Armand
G o d o y legutóbbi verskötete : a K e r e s z t ú t. A kötet
ben a kínszenvedés tizennégy stációját egy-egy jelenetben
dramatizálta a költő. Ezeknek a kis jeleneteknek mély
és csodálatosan finom rezdülésekre hangolt lírája, képeik
nek megkopá eredetisége és végtelenül gyengéd érzelmes
sége a szenzáció erejével hatott a modern katolikus lírá
ban. Itt a hetedik és a tizedik stáció jelenetét közöljük

HETEDIK STÁCIÓ.

Jézus másodszor elesik a kereszt súlya alatt.

EGY HANG:

Jézusom a kereszttel másodszor is leroskad,

MÁSIK HANG:

Keresztnél súlyosabb bűnöm, mit ő lemoshat.

HARMADIK HANG:

Villámot szül a dél, méhében vihar poshad.

NEGYEDIK HANG:

Kihúnyt a fény s fészkén elnémult a dalos had.

KAR:

Nem tudta még, hogy ily közel a gyászos óra,
A büszke nap, mely hőn kelt fel a domb fölött
S haló reménye is hasztalan kapott szóra
A lengő tűkrön, mit rá hű árnya kötött.

Nem tudta, hogya csönd oly közel, jön kapóra
A tiszta fényt hívó madár a lomb között,
S csőréri hiába vert a halálra vált nóta,
A láthatatlan húr zenéje megtörött.

Nem tudta, hogy nyomán már vészt üvölt a bóra,
A lágy zefir, mely mint selymes sóhaj nyögött,
S csókszomja hasztalan tapadt szerelmét szórva
A rezgő testre, mit jó szaggal öntözött.

VIGILIA 125



126

EGY HANG:

A kőszívű kövek szétmarcangolják térdét.

MÁSIK HANG:

Szerelmünkért van ez s az Atya szerelméért.

HARMADIK HANG:

A bűnöm kőkemény és mint a kavics éles

NEGYEDIK HANG:

Szíve mily szomorú ! S a szeme milyen édes.

KAR:

Ti sárba fult lelkek hát hívők lesztek?
A Szent Igazság guzsába fog.
Szüretet j6solnak az ért gerezdek.
Halljátok? Zengi már. Feltámadok!

A durva vágy, mely bennetek reszket,
Az Örökléttől hiába vacog.
Az Arkangyal kardja sem maradt veszteg,
Már a letiprott Sárkányon ragyog.

Boruljon főtök a vérvörös porba,
Hol bűn és megbánás majd egybeforrva
Könnyes vallomás hevébe kövül.

Mely izz6bb, mint bensőtök tépő pokla.
Látjátok, hogy tör már elő lobogva
Nárdusszag s lángnyelv a sírfal mögül,

ELSÓ HANG:

Kőszívű kő sebzi térdét s kavics, éles.

MÁSODIK HANG:

Szíve mily szomorú l S a szeme milyen édes.

HARMADIK HANG:

Uram, irgalmazz nekünk.

KAR:

Ö, Anyánk! ha örökre szívünkbe vésnéd
Az árnyat, a követ - és Kínod végtelenségét.
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EGY HANG:

Könyörülj rajtunk, Uram, kérünk híven
S minden kesergőn - s minden szelíden!

TIZEDIK STÁCIÓ.

Jézust megfosztják ruháitól.

EGY HANG:

Teste mezítelen, mint sápadt liliom,
Hiába tépte vessző, valahány.
Új meze gyöngéd, mint a szirom,
S mint újszülött bőre, oly halavány.

Mezítlen teste mint csillag sugára,
Mely vad szakadék mélyére hull,
Fáradt fátylát tartja s az árva
Kövekre és fészkekre simul.

Mezítlen teste mint rózsátlan kertek,
Mert hó és fagy dühe dúlta át,
De fagyos álmában pihenés perceg
Izzítva új tavasz diadalát.

Mezítlen teste mint gyötrelmes éjek,
Rajtuk az első csók harmata még,
S megtanítottak, hogy csalnak a kéjek.
S csitulni földi vágy hasztalan ég.

Mezítlen, mint biztos Halál, a teste,
Mint visszhang, mit fájó sohákba zár,
És mint a forrás tükre, ha este
A szeretet szelíd arcára vár.

Mezítlen teste, mint magános sajka,
Rét füve, állatok méla szeme
Mezítlen, mint költő elnémult ajka
Hol dalrügybe szunnyad győzelmi zene.

Mezítlen teste, mint hófehér ostya,
Mint makulátlan báránysereg,
Mint búcsúzásba halkult habocska,
Ha rá számüzöttek könnye pereg.
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Mezítlen teste s mint langy szél reszket,
Mely száll, hol az erdők bársony zuga
Várja megint assisi Szent Ferencet
S vele farkasbátyja meg eső-huga.

MÁS HANGOK:

Uram, irgalmazz nekünk!

KAR:

Ú, Anyánk, ha örökre szívünkbe vésnéd,
Szegények s virágok meztelenségét!

EGY HANG:

Könyörülj meg rajtunk, Uram, kérünk híven

MÁSIK HANG:

És minden illaton - és minden színen.

Kállay Miklós fordítása.
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