
NICHIFOR CRAUUC VERSEIBÖL

I.

EXCELSlOR
Interrogavi solem, lunam, stellas, et

responderunt : Non sumus Deus tuus;
quaere super nos I

Szen: Ágoston.

Könnyű szárnnyal, fénylő, fehér csapatban
szállunk majd fönn, a messzi föld felett,
a térnek titka számunkra kipattan
s mámorítanak csillagtengerek.

Halljuk, amint a mérhetetlen ürbe
örök bolygók, örök útjukon át,
szertezengik, szent ritmusba merülve
a Mindenségnek egy-örök dalát.

S ahogy suhanunk, lengén ellebegve,
úgy harmatoz majd a hűvös azúr
lelkünk szárnyára, mint ahogy a lepke
szárnyára szirmok selymes pora hull.

És szállunk, amíg szállítnak a szárnyak
a végtelennek ösvényén tova -
s emelkedésünk mégis balga látszat,
mert el nem érünk soha sehova.

S ha lankad lángja minden lendületnek,
még int egy fény a tört vándor után,
parányi földünk küldi bús követnek,
szférák közt ő is csöppnyi pont csupán.

S megértjük akkor, álmunk mindhiába;
csillagtól lelkünk vigaszt nem remél,
röptünk új mélység dús világa várja :

mert Isten benn, saját szívünkben él.
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II.

, , "
lEZUS A BUZAMEZON

Érett búzamezőkön át útam ha elkanyarog
s ha messze aranyglóriás alkonynak íve ragyog :

úgy tetszik, Jézus, erre jársz, mint hajdan Galiléa
földjén, mikor jámbor halásznép gyűlt Köréd karéjba.

Hajadon szőke esti fény dús koronája reszket
s vándorokra a tűnő nap piros lángot eresztget.

Most szólsz ... és szent Szavadhoz vonod asziveket,
hogy hordjad őket palástodon, mint drága díszeket..

Mert édesebb és jobb szavad Édom gyümölcseinél,
Istenségben is embert ad s emberben Istent igér.

Haladsz . . . s vérzik Tebenned az üldöző, konok
Szanhedrin, mig elrejtenek a roppant cédrusok.

Forró szívvel tanítványok és asszonyok rajába
Belépek s velük morzsolom a kalászt vacsorára.

A világé voltam soká s a Tiéd oly kevéssé,
lásd, Uram, hosszú földi út tette szívem nehézzé.

Mint egykor az arany búzaföld alkonyban most is ég itt,
de nem hallom a Szentírásban meg nem őrzött igéid ...

Századok tűntek. Vártalak, hívtalak egymagamban,
hadd csókoljam meg lábnyomod itt, e nedves agyagban ...

Románból fordította Gáldi László.
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