
HORVÁTH BÉLA:

KIVONULÁS

VigaImat vár a nép, hogy bűneit felejtse,
Naponta döng a díszmenet, a tompa dob szól.
A nemzetek vezére tébolyult Szerencse,
S nem szabadúl a gonosz a gonosztól.

Gonosz vígalmát vár ez a gonosz kor,
Hogy egymás beleit a boldogok kibontsák!
Aztán az ágyútalp hideg husukba roncsol
És megcsúfolja csontjaink angyali roncsát.

Mert angyalok lehettünk volna tündökölve,
De vérözönbe gázolnak a görbe ágyúk.
Csak lenne vége, lökne már a sírgödörbe,
A kínhalált is elkábulva várjuk!

Jaj, Uram-Isten, micsoda halál jut
Nekünk, ha Nélküled veszünk el mindörökre?
A koldúsoknak sohse volt igaz barátjuk,
De Bárányod a vérrel őket megjelölte.

Kérünk, kenessed most is vérrel ketrecünket,
A rácsainkat, édes Irgalom, jelöld meg,
A túnya nemzetekből vedd ki nemzetünket,
A Bárányodra kérünk, meg ne öljed.

Meglátogatta hajdan angyalod a síri völgyet,
S a porkolábok kardodra kerültek,
Mert Színed előtt mindenki legörnyed,
A kardod elől hova menekülhet?

így kérünk arra, jöjjön már a Bosszús Angyal,
És irgalommal jöjjön el a Bárány,
A büntetésed jöjjön el a karddal,
S a szolgákat megszabadítsd a Szőlő tipratásán.
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HORVÁTH BÉLA:

ÉNEK ANYUGALOMRÓL

Kerek világon zengenek a művek,

Mert hol lennének, Istenem, nélküled?
Terólad zeng a néma kő is, mert szép,
És alakját a Szavaid szeresték.

Véled vagyok, a szívem egyedül fél,
De műveid közé a földre küldtél,
Hogy szépségedet sugarukban halljam
És velük együtt legyek örök dallam.

S azt énekeljük: elmegyünk maholnap,
Mert dolgaink a velőkig hatolnak
És mint a parton megdagad az árvíz,
A hajnalunk is alkonyunkba átvisz.

Te nemcsak kezdetet mondtál a kőnek,

De végezetül mindenek ledőlnek,

Megfeketűl a legfehérebb csillag,
Nem ég örökre, csak a Hetedik Nap!

Vasárnapod megszenteled Magadnak
És nyugszol benne, bár Te vagy nyugalmad.
Iker-tükörnek, tükrös árvaságnak
Te nyílj ki végre örökös Vasárnap!

A létünk által csak Tied vagyunk itt,
Te buzgol bennünk utolsó napunkig,
S ha majd a testünk elfogyott, hídsg' lesz,
A nyugalmunk is általunk Tied lesz.

Világodon híredről énekeltünk,
S ha életünket visszavetted innen,
Te úgy nyugodj el, Istenem, mibennünk,
Ahogy működtél minden tetteinkben I
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