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•
HAROM VERS

VIRAGAIM. TI SZÉP HAJADONOK ...

Kezemben egyre leng a lenge szekfű,

Ha bármi lesz is, csak ehhez leszek hű.
Virágaim. ti szép hajadonok,
Veletek élek és haldokolok.

Csak száratokra nézek, soha másra,
Hogy tündököl az Ige csillogása,
Hogy sarjadoz a zsenge levelen,
A gyönge száron erős kegyelem.

A szirrnokat az Alkotó kíszabta,
Hogy az anyagnak legyen szép alakja,
De egy szavában együtt. alkotott
A semmiből gyönyörű anyagot.

Az első hajnal lángoló parancsát
Meghallottad, szegény világtalanság.
Meghallották az első szekíüvek,
Hogy örökítsék meg szerelmüket,

A semmiből kigyulladt az örök fény,
Hozzá vezényel engem is a törvény ,
De nem én látom messzi csillagát,
Az örök fény az én szívembe lát.

Nem látok én, de bennem lát a Hajnal,
Hogy bírják itt a kínnal és a bajjal,
És megvirradjon lelkern hajnala,
Ha gyöngeségem sírba hajlana.

Mert Istenem, csak te vagy az erősség,

Te biztatod a rózsát és a rőzsét,

A szekfűvet és árva testemet,
Hogy mindenütt öledbe essenek.

Te Uram-Isten minket így vadászol,
Hogy megszabadíts az örök haláltól.
Mert életünk halál, halálunk eleven,
De örök lét ragyog az örök egeken!
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APÁM HAZATÉR

A teknőben fürösztött
Minket szegény anyám,
Midőn apám belépett
Egy őszi délután.

Sivalkodott a bátyám
És sivalkodtam én,
Megjött a háborúból,
Megjött apám, szegény.

Tíz éves voltam akkor,
Fivérern tizenegy.
Nem tudtuk, hogya végzet
Velünk is egyre megy,

De teknőbe tapostunk,
Sovány kis gyerekek,
Arcába így lócsolva
Vidám üdvözletet.

Tarisznyáját letette
S le üres fegyverét.
Orcája hófehér volt,
Kiszáradt ajka kék.

Megjött a háborúból,
Négy évig küszködött,
S nem tudta, hogy az évek
Sorában megnövök.

Nem tudta, hogy kimondom
Szegények panaszát
S hogy megdagad szívemben
A kínos árvaság.

Csak megölelte hűvös

Kis vézna testemet.
Vad szíve dobbanása
Szívembe verdesett.

A teknőből kiléptem,
Mint a Keresztelő

János, aki a Jordán
Vizéből jött elő.

Megöntözém apámat,
S kutattam, mi lehet
Zsebében, a hadakból
Hozott-e kenyeret.
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Hozott bizony, hozott ö
Egy megszegett cipőt,

Hozott egy rút dobozban
Vagy félmaroknyi sót.

Kiterítette kincsét
Azon a délután,
Nem szólt egy árva szót se
És sírt szegény anyám.

EZEN A NAGY VADÁSZATON ...

Ezen a nagy vadászaton
Arkangyalok! nem estem el!
De kínom és gyalázatom
Az életért nem esdekel.

Bátran kitárom keblemet,
Ha megfeszül a kelevéz,
Ropogjanak a fegyverek!
Szemern a puskacsőbe néz.

Minden barátom elhagyott,
Világ sötétjén bujdosom,
De homlokomon csillagod
Ragyog szerelmea Krisztusom!

Országodat a nagy vadon
Csapdái közt így zengem én,
De rajtam semmi hatalom
Nem győz a világ végzetén.

És mínt a sebzett vad, akit
Az ingovány elragadott,
Nyelern a gazság mocskaít,
De élek, meg nem fulladokt

Dalom az éggel oly rokon,
Megsejti majd a balga nép,
Megzendül majd egy jobb koron,
Nem lesz örökre martalék.

Fölkelnek majd a nemzetek,
Az üldözött megigazul,
Mert élve-halva zengenek
Kiket dalolni küld az Úr!

Horváth Béla.
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