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A HALÓ.

Lásd, a mennyország muscel-belí- ház,
csillagligetbe jutsz, ha arra jársz.

Fehér ház, rajta pici ablakok,
és kis fecskéi mind-mind angyalok.

A fészekben lelkek szoronganak,
mint csupasz fiókák, felhőeresz alatt.

Egy-egy fecske tanítja őket szállni ,
hogy kell az égnek útjait bejárni.

S ott a pitvarban az Istenszülő,

kis szárny ha rebben, márís örül ő.

ül a pitvarban, hálót toldoz Ő,
amellyel lelket üdvre oldoz Ő.

Szent Fia, az Úr s a Szentlélek hárman
asztalnál ülnek benn aparasztházban.

A földnek ügyes-bajos ügyeit
mint gondos gazdák, meghányják-vetik.

Milyen a szölö, mit igér az év,
s akad-e szilva a dombon elég.

S Isten anyjának felsajog szíve:
kész kell legyen a háló ízibe,

mert az ítélet napja közeleg,
s lemérik akkor mind a lelkeket.

Már zendül is, a végső harsona
mint mennydörgéskor távol orgona.

S kettesével az igazak raja
fejér köntösben - mint odahaza

a legények, amikor áll a vásár 
gyűlnek mind Péter négyes kapujánál.

1 Havasalföld egyik megyéje.
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Roppant robajjal dörren a kapu,
s kint gonosz annyi, hogy egész falu.

Sírnak, jajongnak, Belzebub pedig,
átkozott tüzén igen müködik.

Jelt ád a rosszak veszendő hadának
s már fal apáttal hányja valahányat,

mint kenyeret a szörnyú kemencébe.
s kis ördögök is botlanak elébe,

kik vasvillával döfnek erre-arra.
míg égbe hallik fel a rosszak jajja.

S Mária hallja a sok küzködőt:

kinéz a pitvar oszlopai közt,

s kibontja, amint éppen megköté,
hálóját s veti csillagok közé.

S a háló surran le a Rabok Útján,
bolygók köréből remegőn kijutván ...

Selyme ezüst, ha hold súgára éri,
s arany, ha a nap kezd pihenni térni ...

. .. És mint az Oltből márnát s más halat.
kifogla Isten anyja perc alatt

az egész poklot: aki bennrekedt
a hálóban, az megmenekedett,

s aki belőle el-kiszabadult,
az bizony örök kárhozatba hullt.

Ki mentesz pogány s lator lelkeket,
Mária, vesd ki hálód, ha lehet!

Mária, hosszú évek óta már
mioreani-í szolgád, János, erre vár .••

A KöLTő.

Nem szántom fel az ősi föld rögét
Faekével, ökör nyomába lépve,
Nem velek többé árpát, tengerit.
Még lábamhoza föld tapad és vállam
A felszálló por terhétől nehéz,
Még szememet a széllel erretévedt
Homok zavarja. De szabad a lelkem.
Az sürget, unszol, kér és követel
Tenger tükrébe vágott mély barázdál.
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Fehér tajték sós ize ajkamon,
S az abból szítt keserű bölcsességet
Viszem magammal csupán útitársnak.
A látóhatárt szavakkal vetem be,
Hullámmorajból, zúgó vad vizekből

Kihullott súlyos szókkal, és föléjük
Hószín vitorlát vonnak majd a felhők,

Mint hajdanában ama vén hajókra,
Amelyek Hellász partjait keresték.
Kivájt csiga lesz kürtöm, rajta zengek
- Mint hegyi tülkön büszke pásztorok,
Kik messzekószált nyájat hívnak egybe
Hadd jöjjenek szirének és tritónok,
Agg vizi lények, akiknek szemén
Még pókháló leng, mert antik regék
Kiklopszi kőbe temették el őket.

Szilaj kedvemben oly nagyot kiáltok
Egyik tájtól a másikig, hogy selymes
Zöld habok szőtte köntösét ledobja
S felszökken pőrén - s csalfán, mint a tenger 
Aphrodité, kiért hiába gyúitom
Fel álmaimmal az örök Thalasszát ...
S kelet felől egyszerre felrobog
A nap pirosló, lángos quadrigája
A tengeren és felnyerít enek
Borzas lovai: szent vihar borít be
Villámos köddel, s benne színarany
Fényben szállnak a szárnyas csődörök,

S ki hajtja őket: boldog, lantos isten!

Gdldi Ldszló fordítdsa.
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