
FRANCIS JAMMES:

EUCHARISZTIA

Esendő atyját lelte meg a gazda,
A szölödombon haldokolva hullt a gazba.

De megdobbant a szíve, fölserkent lassacskán
És szolgáit kívánta látni az aggastyán.

Csörögve sorakoztak sorba a cselédek,
Nehéz pillájukon kipottyant egy nehéz csepp.

S azt mondta nékik csöndbe: nemsokára végzek,
Mert ideje, hogy kiröppenjen már a fészek.

De kérlek, könyörögjetek az este értem,
Hogy reggelig az édes Úr-Napját megérjem.

Hát így esett, hogy sűrű hársak alatt másnap
örül a körmenetnek szegény nyavalyás agg.

S a szíve Krisztusban kopog, Krisztus felé tör,
Megittasultan az Angyalok Kenyerétől.

Az igazságot nem lehet becsapni, látja,
És nincsen más barát, Jóság a jóbarátja.

Ha öreg-apánk oktat minket bölcs igékkel,
S ha meghal értünk, bárgyú balgaság a kétely.

A szent Ige is értünk egykoron Testté lőn

És arany-házban tündököl közöttünk, élőn,

A drága Ostyát méltóságosan kitárják,
Kiállt a kürt s a fénybe hajlanak a pálmák.

Uram I Te Szíveden szívünkre tetted Ujjad,
Mert szíveink Szívedben élnek és vidulnak.

A dombon gyönge bokrok domborulnak távol
És mint egy oltár épp olyan, kerek mohából.
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És mint a bokron is bugyog a gyöngyozo VIZ,

Egy kisfiú ezüstöt hintő füstölőt visz.

Egy lepke leng elém, a napsugár leánya,
És ráborul a csendülő harangvirágra.

A szárnya rendszerében, Istenem, dícsérlek,
Mert mint az egeket, szabályait kimérted.

Nővérei a csillagok, a csendes esték
S a déli hőben harsogó piros cseresznyék.

A mindenségnek is kiszabta jól a szárnyát,
Ki verseimbe, mint e pillébe, arányt vág.

A pille boldogan röpül a körmenetben
S a színe énekel, angyalnál édesebben.

Aztán fölkapja őt egy hirtelen sebes szél
S ragyogva szálldogál a szalagos keresztnél.

Lobognak liliommal legelől a zászlók,
Suhognak selymesen és mint a hó, sugárzók.

Egy kisgyerek komolyan viszi a Keresztet,
De mint az árboc a vízen, hajlongva reszket.

Aztán Szent Anna, ki a legszebben magasztal,
A homloka ragyog, és teljes a malaszttal.

Végül következik, amint Magát kínálja
A mennyezet alatt a Szeretet Királya.

S az Aggastyánt legott a mennybe viszi a
Lelkébe lobbanó Eucharisztia.

Horváth Béla fordítása.
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