
GIOVANNI PAPINI : KÖNYÖRGÉS
A SZŰZANYÁHOZ

380

Oh, Szűz-Anya, ki érettünk imádod
örökkön Azt, ki véred- és tejedből

szegény husunkba megszületni vágyott,

most, hogy bitang rnezőbe részegen döl
a balga nyáj, a bortól ámolyog,
mely vastagon bugyog sötét sebekből

s Fiadra törnek fürge táborok,
Törvényeit dühöngve megtapossák,
s a kígyó-sugta kába vágy bozsog

és látod, hogy lenn poshad a piros láp,
fogadd a megszakított szárakért,
kiken a vért a csillagok lemosták;

a Magzatért ki szégyenfára tért,
kit hordoztál te szűzi méheden
és átszakítva ontott drága vért;

fogadd el Érte, vedd a végtelen
gyalázat és az irgalom nevében,
mely égi trónját megszerezte fenn;

fogadd csekély imám, mit ily szegényen
ajánlok itten, kisded gyermeked,
a .fájó földön, sivatag sötéten l

Ne hagyjad. hogy kegyetlen nemzetek
öldössék azt, ki megmaradva él még,
de kérd, hogy Krisztusod törölje meg

szegény szívünk fakadni kész fekélyét,
mert fal dos minket sárga förtelem,
a Testamentumot ízekre tépték

és minden métely bennünk fölterern.
A háborúban reszketett a Két Hegy,
dörgése zúgva dőlt a völgyeken,
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és megtörettek, késve bár, a népek,
de ön-rnocskába túr a szörnyeteg,
a Szent Pararicson rág a szörnyű féreg.

Anyám, ha látsz egy senyvedő jelet,
egy rezge lángot üdvössége végett,
a rút varázst malasztod törje meg,

mert átkozottak mind a nemzedékek,
kik megtagadtak, Betlehemi Jászol!
A jós-asszonyba fojtsd a jós-beszéd-et,

ki drága kincset csúf mocsárba gázol;
az égi várost nyissa meg hatalmad
s a koldusért az egek kapuján szólj.

A csalfa kígyót megtapodta sarkad,
siralmad győzött vértanúk sebén,
te vessél most is véget ennyi bajnak.

Te Dávid Tornya, Ajtatos Edény,
viskóban élünk, mint ki hálni vendég,
de vért és könnyet ad csak a szegény.

Te kormányozod a Szentek Égi rendjét,
tolong a nyáj, bégetve megy haza,
s a földi költő égbe nézni gyengébb.

Te Hajnal-Csillag, Mennyek Ajtaja,
nem csillog nékünk már a régi tűz,

a régi csillag régi hajnala.

Te Frigy Szekrénye, Nagyhatalmú Szűz

mi árulók valánk, de égi jóság
a Szövetséggel mégis egybe fűz.

Te Örömünk, Titkos Értelmű Rózsánk
nagy inségünk tehozzád sírva sóhajt,
maradvány fényeinkben harmatozz ránk.

Tudod te jól a vad nyomort, a sok bajt,
a földön annyi bántalom szakadt rád,
szegény kunyhóban mondtál altató-dalt,

és láttad ott a gyalut és a baltát,
te hontalan futottál, bujdokolva.
tudod te jól az inség riadalmát.
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láttad, hogy .törnek szép liliomodra,
hogy oldalába véres dárda verdes
s vizet bocsát az átszakított borda,

hát irgalommal légy az özvegyekhez,
a réveteg szegény anyákat szárijad
s a fájdalmas fiaknak is kegyelmezz,

ha vakmerő szivük haragja lázad
s keblük között a vad bosszú dagad.
A gyilkosokra szállj te szép Alázat

s a jókra is, kik vérbe fulanak;
kegyelmet adj a kegyetlen gonosznak,
kit megsütöttek szörnyű sugarak.

A dolgozót vigyázzad aki roskad
s megszerzi mind a világ kenyerét;
a néma kínnak bő malasztod osszad

s a gőgnek, melynek semmi sem elég;
vigyázz miránk, vigyázz, ne hagyj soha
de halld imánk, mely sírva zeng feléd

a földről Béke Császár-Asszonya.

Horváth Béla fordítása.
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