
MAGYAR BAROKK
HUMANISTÁK

ZSÁMBOKY JÁNOS (1531 -1584)

KRISZTUSHOZ

Krisztus, könyörgünk, Ó, segíts;
jöjj, késlekedni nincs idő,

dolgunkra nyujtsd ki jobbkezed,
Szentséged űzze el bajunk!

Lábbal tapodva vész a hit;
szégyentelen gyalázkodók
kárörvendeznek, míg a jót
nem tisztelik s jutalma sincs.

A pénz itt minden - bárhogy is
szerezte azt a gazdag úr.
A bűntevére nem suhint
megérdemelte büntetés.

Atyát nem tisztel gyermeke,
de a szülők a gyermeket
se kedvelik, mint hajdanán;
a tiszteségre egy se hajt.

Hazánk is megkötözve nyög
dühödt ellenség láncain ;
bajában senki sem segít,
meg nem torolja szégyenét,

Könyörgünk hát, söpörd ki most
a gyatra bűnt, a vak dühöt;
leheld belénk igaz hited
s a jámborságod szellemét!

Magyar földnek ha egyhamar
segítségére nem sietsz,
elvész az is, mi menthető:

Jöjj, késlekedni nincs idő!
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MÁTÉ EVANGÉLIUMÁNAK 8. FEJEZETÉRE

Sajkád viharzó vizen háborog
s dalolnak benne az apostolok.
Te alszol, Krisztus, ámde nem lehet
nyugalmas álmod gondjaid felett:
Felkelsz s lecsendesíted a vihart;
sajkád most már a biztos révbe tart.
A rettegés szavadra véget ért,
áldottak és dícsérték tetted ért ...

lnségünkben, 6, ránk is hallgass végre:
Ne [uttass, Krisztus, vad török kezére!
Erősködik s incselkedő a sátán,
sarlója rést vág országunk határán.
Űzd el s a vészből mentsd ki híveid,
dicsőn s tisztán maradjon fenn a hit:
0, Krisztus, igy majd késő nemzedékek
és ninden földek áldanak, dicsérnek!

Latinból fordította: Geréb Lászl6.

HEGEDOS ZOLTÁN:, ,
HAROM LEANY

Rügy pattant a mandulafákon.
Ilyen tavaszt még nem értem l
három leány jött el értem.
Mind a három gesztenyebarna.

S most - aki oly szomorú voltam
illegek és lábujjhegyre
állva, kedvem táncra kelne.
Párás illat száll a szobámba,

Párás földnek tétova gőze

örvénylik a hegyek alján,
három leány fehér karján
kimegyek a barna mezőre.

Cammogok, mint cammog a medve
derekam meg nagyot roppan,
a fogam is összekoppan.
a lyányok is összenevetnek.

Mind meg olyan gesztenyebarna.
Suhog térgyükön a szoknya,
napsugárral tartnak fogva.
Rügy pattant a mandulafákon.
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