
HORVÁTH BÉLA:

A PÁPA DICSÉRETE

Az égbe fíznek, üldözött keresztény,

A Kisded vizsgál mennybeli keresztjén,

A földi tfízbe bátran bele veszvén

Itt égj el érte, mint az eleven szén.

Gyulladj meg, edd a barna füstöt, égj el,

Te szövetséget kötöttél az éggel,

Te tündökölve birkózol a véggel

S a végzeten a Bestia letérdel.

A balga nemzet bukdosik, botorkál,

Bolyong a bűn, megfullad a komor táj,

Te mégse romlasz, bárhol téntorogtal,

Te Péteré vagy, boldog égi polgár.

A Vatikánban vigyáz terád Péter,

A Megfeszített Pápa megpecsétel,

Hogy meg ne lepjen döghalál, se métely

S a mennybe juss a római pecséttel.

De jól meg vannak jegyezve a birkák,

A nemzeteket Rómában felírták,

A zsarnokok a nyájat meg ne nyírják,

A Pápa jár a nyáj után mezitláb.
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A Pápa virraszt világ szakadtáig,

A tengerek s a tavak apadtáig,

A csorba föld a esíllagokba málllk,

A Pápa őriz minket mlndhalálíg!

A szalma zizzen, jó nekünk a jászol,

A századokban nyájadra vigyázol,

Te hlzlalod az égnek, égi Pásztor,

Az öröklétnek minket Ieígázol,

Te plllantasz a véghetetlen éjbe,

Te üldözöttek bátor menedéke,

Te mentesz minket Isten kebelébe,

Te fegyverünk, te bonthatatlan Béke!

Hát jöjjön, jöjjön, jöjjön már a jobb kor,

Vezess az égbe mínket, égi Doktor,

A nemzeteket dajkáid föl a porból,

A csőcseléket csald kl anyomorból.

Bocsásd belénk a buzgalom kegyelmét,

Ne csak bajunkra dőljön a verejték,

Kerek világon minket senki sem véd,

Hát szólj, a szegényt nagyon meg ne verjék.

A szabadságot tőlünk elkobozták,

Hát legyen végre általad Igazság,

A saruidnál sírjon a gonoszság

És járja meg a szigorú Kanosszát!
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A császárokon uralkodsz te, Pápa,

Krisztus kü1dönce vagy te, föld királya,

És vagy tüzet, vagycsllagot kínálva,

Te küldesz minket lsten udvarába.

KÖNYÖRGÉS A SZENT MAGYAR BIRODALOMÉRT IS

Atyám, szeresd a szentek birodalmát,

A koronánkat és az arany-almát,

A Duna völgyén mind uroknak vallják

A németek, a tótok és a balgák,

A hitszegők, kik húsunkat harapják.

Rettegje szent királyunk drága karját,

Romolhatatlan örök diadalmát

A svab, a rác, a román és a dalmát!

Horváth Béla
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