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Ki itt belép, szegény öreg
Játékunkat jelenti meg,
Mert játszani fogunk ma este;
Kinek feltámadott a teste
S elküldé tanítványait,
Hogy szertehordják tanait,
S példájával neveljenek,
Egy nagy akl ot építsenek 
Azokról szól e jelenet.
A sok tanítvány szerteszéledt
S valahol tán hibát ejtének,
Mert nincs közös akol, se pásztor,
A nyáj szétszórva elbarangol,
Szétverte farkasok hada;
Csoda kéne, de nincs csoda.
Hitéből kifogyott az ember,
Nyomorúságunk, mint a tenger,
Ö országa el nem jöve ...
Mégsem apostolok bűne

Talán, hogy így fordult a kocka?
Talán bennünk van a hiba,
Bennem, benned s mindannyiunkba,
Kik zsákmányul estünk a bűnnek,

Pénz és vagyon kísértetének ...
S ki díszes kalodába rab,
Testébe tép a fenevad,
Szemét rút hályog benövé
S csak azt látja, mi nem övé.
Népünk mély árokba esett,
De Isten még el nem vetett,

• A szerző Apostelspiet címU drámájának prológusa. A dráma ez év májusában
a Magyar Szfnházban kerül színre.
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Még betelhet ahiradás,
Még vár ránk a feltámadás,
Ha mind az Evangélium
Termőföldjévé változunk.
S hol kicsíráz egy búzaszem,
Az Ö országa megterem.

Ki látva lát és nézve néz,
Sok jó csírát is észrevész,
Egy ártatlan gyermekszemen
Parányi fény csodát terem
Jóakaratú emberek,
Mindnyájan el nem vesztetek;
Virrasztotok és várakoztok,
Vágyakozástok drága zálog,
Tinéktek játszunk itt ma este,
Vigasztaló mesébe rejtve
Az ős igét, mely nem enyész;
Történetünk a ködbevész,
Ne kérdjétek, mikor s hol történt,
Hol kavarták fel ezt az örvényt,
Nem nagy dolog, kicsi az ember,
Csak szíve tágas, mint a tenger.

Én majd a nagyapó leszek,
Kis unokám szép lánygyerek,
S két vándor is - idegen itt 
Játékunkban majd megsegít.
Legyünk hát együtt szerétetben
S ki jól figyel, sejtse meg itten,
Miért beteg ember s világ
S jobb sorsához kulcsot mi ád,

Possonyi László fordítása.
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