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VITA NUOVA

GYERTYASZENTELö

A város alig ébred. Homály borítja a templomhajót és
a kórust, bent és kint, mindenütt sötétség. De jámborok.
kal teltek már a templomok, s [ebruér tűzvirá,gai imboly.
gó lánggal égnek.

Ezer éve, Rómában, miseközben a pap és a miniszt
ráns úgyanígy hajtott térdet az oltár előtt; így térdepelt
a nép is fejlehajtva és az áldást várva, a hajnali sötétség·
ben titkos katakombák mélyén.

Igy találkoznak majd az emberek - amíg a világ
dicsősége el nem múlik - a misén, hol az áldozat eleut
togott szavain keresztül

földi lény számára elérhetetlen szépség, hatalom,
mérhetetlen gazdagság, minden gondolatot és hangot
felülmuló dicsfény ragyog.

VITA NUOVA

L

A vezeték-drótot nem kerestem, s mégis megtaláltam
az éjszakában, míg sötét labirintusban bolyongtam, hol
ösvénynek nyomát sem láttam. A sors hatalmas alakja
takarta el az eget, elrejtette a holdat s minden csillagot.

Reményeim, álmaim, hitetlen gondolataim a földön
hevertek, meggyilkolva, mint holttestek a csatatéren. A
világ sötét temető volt, a fulladó felhőkből egyetlen eső·
csepp sem hullt alá.

A szakadék széditő peremén halálfusámban s rettegé
semben felüvöltöttem. És hirtelen, mintha szememben a
könnycsepp kitágult volna,
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egy fényes híd ivelt a boldogság fele. Végtelen ráci
előtt álltam, mögötte fényt sejtettem: de nem mertem be
lépni.

II.

Egy nap valaki ezt súgta: "Miért vársz? Miért kés
lekedet az ajtó előtt? Miért élesztgeted a tűzhelytől ki
szakított fáklya libegő lángját? A tűz itt ég lobogva a
rtks mögött.

Miért remegsz, gyermeki lélek? Miért tétovázol?
Bármily gyenge legyen is a hang, meg fogják hallani".
Kopogtattam s a válasz gyorsan megjött: lépjek be saját
birodalmamba.

Ismerős helyen találtam magam, hol tört lelkem las
san összeforrt; a régóta elveszett arcok mosolya ismerős-

nek tünt fel előttem. .

Akiket elfelejtettem, megőrizték emlékemet. Térdre
hulltam, mert úgy éreztem, - csak éreztem, mert szeme
met elkápráztatta a' fény - egy király érkezett, aki ba~
rátom. ..

III.

Megtaláltam kincsemet és nyughelyemet, szülőhazá·

mai és örök lakomat. Az álnok tenger zá,tonyain túl, isme
rem a fényeket, melyek a viharra vetítik sugaraikat.

Csak villogjon a villám, zúgjo n .az orkán, bármi tör
~énjék is, nem félek: közel vagy távol a késő óra, tudom,
a nyugodt kikötő fénylik és vár.

Tudom. Nincs földi szó, mely ki tudná feJezni ezt a
hatalmas homályt; de ha Isten azt akarja, hogy az időn tú~

megszabaduljak a szó korlátaitól és bilincseitől és
megtanuljam az angyalok nyelvét, majd megosztom az
örömben titkomat a Szerafinrwl.

.Szabó György fordítása;
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