
GERTRUD LE fORT:

AZ ANYASZENTEGYHÁZ HIMNUSZAI

IV.

Mint meztelen kardba úgy zuhantam zuhanva hitednek törvényébe!

Értelmem kellős közepén hatolt át éle, megismerésem fáklyáján keresztül!

Szemem csillagának fényében, saját erőmben bízva nem járok soha többé !
Életem partjait elragadtad, erőszakot követtél el a földön lábam alatt I

Hajóim a nyilt tengeren: felszedted mind a biztos horgonyokat !
Gondolataim bilincsei széttörtek, csüngnek, mint indák a mélységben.

Mint madár keringek atyám háza körül s rést keresek, mely átengedje fényed,

De a rajtamütött sebet kivéve, ilyet a földön nem lelek.

Mint meztelen kardba úgy zuhantam zuhanva hitednek törvényébe!

V.

De erő áramlik még töviseidböl és éneket zengnek mélységeid.

Árnyaid úgy fekszik meg szívemet, mint a rózsák és mint nemes bor az éjsza-

káid:

Éppen ott szeresselek, ahol megszünlek szeretni.

Ott akarjalak, ahol már nem akarlak.

Ahol én kezdődöm, ott szünjek meg lenni,

és ahol megszűnök

legyek örökkön örökké.

Ahová lábam elvinni nem akar engem, térdelve maradjak ott,

És hol ellentállnak, ott kulcsolj am össze két kezem.
Lehelletté váljak a gőgnek őszein és hóvá a kételyek telén,

mint a bósírokban aludjon bennem minden félelem,

Hadd legyek tanod sziklája előtt porrá és hamuvá parancsod lángja előtt.

Hadd tördeljem el karjaimat, hogy árnyukkal talán körül érjelek.
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VII.

Ki menti meg lelkemet az emberek sok szavától,
Messziről úgy harsognak, mint a kürtök, de ha közeledbe érnek, akkor csörgők

csupán.
Lengő zászlódíszben tolakszanak eléd, de támadjon szélvész, dús pompájuk

nak vége.
Halljátok hangosak, vakmerők, lélekviharzások elől futók kényeteg szülöttei:
Elepedtünk vizeitek mellett, lakomátoknál éhen kínlódtunk, mécsetek fényébe

belevakultunk !
Út vagytok, mely nem érkezik meg soha, apró topogások önmagatok körül !

Vagytok cél nélkül áramló vizek, ajkatokon soha meg nem szűník saját zú-

gástok!
Ma igazságtok bölcsője, holnap pedig már sírgödre vagytok.

Jaj nektek, kik kézzel nyúltok utánunk, lelket csak Istennel lehet megfogni!
Jaj nektek, kik serlegböl adtok innunk, örökkévalóságot kíván a lélek!
Jaj annak, ki üres szívből tanít!

A papnak az oltárnál nincs arca, karján, mikor az Urat emeli, nem látsz se
díszt, se port.

Mert kit Isten szólni késztet, arra hallgatást parancsol és kit lelke felgyújt,
kialszik.

Szirmai Józsefné fordítása.
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