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XlII. SZAZADBELl LATIN KöLTö:

KARÁCSONY

Siessünk Betlehembe,
szeretet szárnya, szállj,
hogya szép Újszülöttre
mihamar rátalál].

Kit már századok óta
buzgón áhítozunk,
meghozza ez az óra
imádott Jézusunk.

A teremtés királya,
Úr télen és időn

a sáros földre szálla,
sorsunk testvére lőn.

Hozzá hív most a hála,
hisz emberi nemünk
megváltást kapott nála
s benne jobbak leszünk.

Mit adhatok azért én
édes Jézus neked?
A szeretetnek éjén
örök szeretetet,

magamat istállónak,
alomnak testemet
és a szívem jászolnak
engedem át neked.

SPEYERI ÉNEKESKÖNYV, 1599:

KARÁCSONYI DAL

.Tessze öreg törzséről

virágos ág fakad,
amint már mondták régtől

fogva a szerit szavak.
A tél könyörtelen
s mégis virág virult ki
e bűvös éjjelen.
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Ez az a tiszta rózsa,
melyről szólt Ézsajás,
az élő Isten csókja,
ó, százszor szent csodás,
télidőre feslő

csók, melyért Máriánkat
nem érte semmi' szeplő!

FRANCIA KARÁCSONYI NÉPI ÉNEK :

MA SZüLETETT JÉZUS

Ma született Jézus! J ötjetek, pásztorok,
mágusok, angyalok, hirdesse száz torok

hálaadásunk az égnek 
békéje legyen a népnek.

Ime itt a Kisded, egykoron ő lészen,
aki e világot megváltja egészen;

már most ott ragyog felette
az Úr örök szeretete.

Megszabadításunk hiszen ő akarta,
ismeretlenségbe, rongyokba takarta

kicsi Jézusunk, hogy nála
szokjunk alázatosságra.

Igazságos király, pedig még csak gyermek,
örökös mentsvára a szelíd szíveknek,

felajánlom hát a szívem
néked, Jézus, Egyetlenem ...

Tiéd legyen s a te dicsőséged áldja
hajnaltól esteiig minden dobbanása;

nincsen immár semmi vágya,
csak hogy te légy a királya. Amen,

PAUL CLAUDEL:
EMLÉK

Emlékezem: Rio de Janeiróban volt a régi apácazárda,
ahol annyi buzgó hang búgott a Credo dallamára.
Gondolatban elszállok most Betlehem sötét éjjelébe,
hol kámzsás pásztorok búj nak össze tudakozva és mesélve.
Egyik kérdez, másik felel, szóhoz jutnak az öregebbek,
néha hallgatnak s ilyenkor egy kis fát a tűzre tesznek
üdvünk útja és az övsény, amely az ég felé vezet
valamikor nekünk is ily szelíd hangon hirdettetett.

Raics István fordításai.
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