
JüHNDüNNE

La Corona

1.

Vedd kezemből ez ima-koronát,
bánatom fonta és mély áhitat,
te minden jónak a tárháza vagy,
mozgatónk, s örök minden koron át;
Múzsámnak, ki maga a tisztaság,
mulandó babérkoszorút ne adj:
töviskoszorúd add, mit átitat
a dicsöség, s mindig nyíló virág;
-művünket a vég koronázza meg,
s végünket te: végtelen nyugalom;
tGrelmetlen-kitartón szomlazom,
lelkem óhajtja elsö végemet.
Szálljon a szív s a hang magasra fel,
Lélek, készülj, a Magváltás közel.

2. Angyali üdvözlet

Lélek, készülj, a Magváltás közel:
Minden, mely Mindenben ott van jelen,
mely hordozza a bűnt, bár bűntelen,
halhatatlan, s mégis halnia kell,
nézd, állhatatos Szűz: önként hever
börtönben - méhedben -, s bár mélyiben
nem vétkezik s nem vétkezel te sem;
hús-vér testét halál ragadja el.
Az idö kezdete elött terád
gondolt már Ö, ki Bátyád és Fiad,
Ö nemzett és benned fogant: Atyád
anyja, teremtöd teremtöle vagy;
sötétbe zárva fénylik ékesen
Méhed klastromában a végtelen.

3. Jézus születése

Méhed klastrq,mában a végtelen
imádott börtönéböl most kilép,
mert szándéka szerint immár elég
gyenge lett, s világunknak megjelen;
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nem fogadnak be aszálláshelyen?
e jászolban készítsd el fekhelyét,
s csillag nyomán bölcsek jönnek eléd,
nem ér el Heródes parancsa sem.
Lelkem, látod-e, hogy mint fekszik ott,
ki mindent betölt - s nem fogadja senki?
S a szívnek bár rajta kellett megesni,
az Ö könyörülete volt nagyobb.
Csókold meg, s kísérd Egyiptomba át
Anyjával, kinek osztod bánatát.

4. Templom

Anyjával, kinek osztod bánatát,
térj vissza, József, nézzed, gyermeked
szikrázva árasztja a szellemet,
s bölcsebb, mint az írástudó atyák;
az Ige néma volt, s egyszerre, ládd,
csodákat mesél, mert hogyan lehet,
hogy minden írt s íratlan ismeret
megtölti egy zsenge gyermek agyát?

, Bár istenség: emberi volt a lelke,
és ilyen érettséget nem a kor hoz;
de kinek hosszú feladata lenne,
a Nappal együtt lásson a dologhoz.
Élte hajnalán ezért tehetett
Emberfölötti csodatetteket.

5. Megfeszittetés

Emberfölötti csodatetteket
ez hittel, az irígykedve fogad;
és sok jött hozzá: gyengét hódolat,
a becsvágyót hajtotta gyűlölet;

és többen vannak a hitetlenek,
s a szeplötelennek, ki maga szab
sorsot: sorsot szabnak a gonoszak,
örök létét arasznál rövidebb
mértékkel mérik. Nézd, vállán kereszttel
mint lép az elítélt mind magasabbra,
míg felfeszíttetvén lelkét kiadja.
Ki odafönt vagy, engem is emelj fel,
s mit oly böven áldoztál, add, hogy egy
Vércsepp nedvezze szikkadt lelkemet.
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6. Feltámadás

Vércsepp nedvezze szikkadt lelkemet,
mely (kő ugyan, mégis végletesen
hús) nem lesz kemény, dideregni sem
fog már: átmelegíti az a csepp,
és halálod íme véget vetett
a halálnak, nem úr az életen,
engem sem gyötör halál-félelem
kis könyvedbe nevem ha fölveszed.
E hosszú álomban nem rothad el
a hús, azzá lesz, mlböl vétetett,
üdvözülést más módon úgyse nyer.
Feledjem halálom s a vétkeket,
múljék az álmuk, serkenjek legott,
Köszöntve a végsö, örök napot.

7. Mennybemenetel

Köszöntve a végső. örök napot
örvendj, a Fiúval emelkedett;
s ha szenvedtél, hullattál könnyeket:
ezek mosták, égették agyagod;
nézd, a Magasságos eltávozott,
amerre lép, a felhök fénylenek,
s nem egyedüli Ö, ki Mennybe megy,
de elöl megy, elsőnek lép be ott.
Kos, aki a Mennyet nekem kitártad,
Bárány, ki vérrel jelölted utad,
ó Fáklya, ki lobogsz, hogy látva lássak,
véreddel fojtsad szent haragodat;
és szent lelked Múzsámat hassa át:
Vedd kezemből ez ima-koronát.

Ferencz Győző fordítása


