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MELY SZÜNTELENÜL
ZENG AZ IDOBEN

AZ ACSOK

Szent József így intette meg az ácsokat Karácsony idején:
"Legyen a gazda jó s legyen az inas is serény;
S az asszonyokkal bánjatok mindenkor tisztesen:
Én is imádtam Gyermekem, én is szerettem Hitvesem.
Kössétek kedvesen a léceket, az ajtón jól gyaluliatok,
Az asztalon szelíden véssetek, - hadd üljenek a nyomo-

rultak ott,
Mint gyönge nyírfa hajlik és remeg, úgy éljetek, oly édes

sejtelemben.
De hogyha bárki ront a Címeren, ti vészharangot verjetek

helyettem!
S a műhelyek fölé fából-gyalult keresztet rakjatok ma,
Mint Lancelot oroszlán címere borult a boldog Lovagokra."

AVARGAK

Szent Crispin egy Karácsonyon a vargákat így tanította
meg:

"Ki mások lábán dolgozik, bizony nem sokra megy.
A lába vérzett Annak is, ki jött a Jó Hírt mondani
És nem volt méltó senkisem a sarúját megoldani.
A poros útra gyúlt a nap, az úti por ragyog,
A holtak jól aludjanak, ti úgy tiporjatok.
öltsétek föl a béke saruját, ügyeljetek, hová tiport a láb,
De kést ragadjatok, ha banditák a Címert bontanák,
És védjétek meg késhegyig és dikicset hajitsatok.
Mint egykor Szent Crispin felé sűrűn sikoltó nyíl csapott."
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A FEST(JK

Karácsony tájban a festőknek Szent Lukács ily oktatást
adott:

"Aranyba, vagy vörösbe csak fehér kelméket mártsátok;
Vért csak a szentek ontanak, aranyat csak királyok;
Vigyázzatok, a szöveten a szín hogyan szivárog,
Legyen parancs a régi rend; hallgassatok amesterekre,

kik
Az árnyat és a csillogást, a kéket és a zöldet ismerik;
Fessetek gyönyörűt, fessetek szomorút, fessetek bármit

szabadon,
De aki ront a Címeren, az utcán üssétek agyon!
S ne udvaroljatok neki, mert rajta lesz a művön a parázna,
Ki minden boldogot a kárhozatba rázna."

ÉS MINDENKI MÁS

Az Isten így költötte föl minden fiát Karácsony reggelén:
"A véres dombról erre hoztalak s szabaddá teszlek Én.
Mindenki címerét megadtam és a törvényt kileheltem:
Bárhova jussatok, már szolgaságba jutni lehetetlen.
A lélek olykor zsibbadó, a test nehéz, az álom ráborult,
De mégse tűrjetek vitát a Címeren, hirdessetek Keresztes

Háborút
És minden trombitát, ágyút, fáklyát, hajítógépet és kardot

keressetek meg,
Mert az Enyém e rend, amit minden művemnek Én terem

tek."
Horváth Béla fordítása.
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