
PETRARCA IMÁJA A
BOLDOGSÁGOS SZŰZHÖZ

Boldogságos Szűz, csillagokkal ékes,
napfényruhás, akit a legnagyobb Nap
kiválasztott s betöltött melegével,
szent szeretet hajt, hogy rólad daloljak,
de légy segítőm, hogy kezdhessem édes
munkám s az is, akit szűz méhed érlelt.
Hozzád kiáltok, mert hittel ki kérlel,
annak mindig felelsz te.
Szűz, ha megérdemelte
valaha ember gyötrött életével
irgalmadat, hallgass buzgó imámra,
csitítsd háboruságom,
holott csak por vagyok s te Ég Királya.

Boldogságos Szűz, az okos ezüzeknek
szép seregéből egy, vagy épp az első,

kinek kezében legfénylőbb a lámpa:
megváltó pajzs Halál és Sors közelgő

csapásai alatt nyögő sziveknek,
mely győzelemre visz és nem csupán a
menekvésé ; hűvösség sárga lángra,
a balgák közt mi lobban,
Szűz, nézz reám bajomban,
szép szemeiddel, melyek sírva-szánva
látták, hogy gyenge testét szent Fiadnak
megcsúfolták kegyetlen,
és adj tanácsot a tanácstalannak.

Boldogságos Szűz, tiszta, ép egészen,
leány s anya, ki szűz az Egyszülöttel,
sugárzol itt lenn s fenn gyujtsz új világot j

Fiad s az Atyáé általad jött el,
ó, büszke, fényes ablak fenn az égen,
hogy végidőn megváltsa a világot,
s minden más hely között öledbe vágyott,
téged választva arra,
Szűz, hogy vidám kacajra
fordítsd sírását Évának, te áldott.
Tedd hát, kegyelmét, hogy kiérdemeljem,
ó, mindörökre boldog,
ki koronád elnyerted már a mennyben.

Boldcgságos Szűz, ö, malaszttal teljes,
ki mennybe mentél mély alázatosság
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[utalmaul s onnan hallgatsz imámra,
s ki szülted a szeretet és Igazság'

forrását, a Napot, bűnökkel terhes
sötét korunk mely földeríti szánva:
három neved van, édes mind a hárrna,
Anya, Leány ti Jegyes vagy,
Ó, Szűz, ki oly kegyes vagy,
Királynő, ki szabadulást kívánva
világunknak, bilincseink megoldod,
kérlek a szent sebekre,
gyógyítsd meg szívemet, valóban boldog.

Boldogságos Szűz, párjanincs. egyetlen,
ki szépségeddel az Eget megejted,
s kihez nem volt hasonló még e földön,
kivívták jámbor szándék 8 szűzí tettek,
igaz Istennek háza, hogy öledben
az ártatlanság megtermékenyüljön.
Vígságot életemnek adj te kölcsön,
s imádkozz értem, édes
Szűz Máriám, ne vétek
öljön, hanem a kegyelem betöltsön.
Könyörgök hozzád, bévül hullva térdre,
hogy légy kegyes kísérőm,

s görbe utam igazgasd jóra végre.

Boldogságos Szűz, ó, örökkön é~ő

csillaga dúlt, viharzó tengereknek,
8 minden hivő révésze és vezére,
nézd, hol vagyok, mily vészes fergetegnek
sötétjében, kormánytalan s a végső

kiáltás itt van már, közelbe érve;
de lelkem bízik benned halva-élve:
bünös, mínek tagadni,
de Szűz, kínom kacagni
kérlek, ellenfeled ne merje mégse:
emlékezz, bűnöktől szomorodottan,
megváltásunkra öltött
Isten embertestet szűz klastromodban.

Boldogságos Szűz, mennyi könnyem omlott
nagy vétkemért s hány teljesülhetetlen
ima s remény bontott hiába szárnyat;
mióta az Arnónál megszülettem
és nyugtalan lábam annyit bolyongott,
az életem nem volt, csak puszta bánat.
Halálos szépség, szó, tett, földi árnyak
lepték ti vették be lelkem;
Szent Szűz, elérhetetlen,
ne késlekedj, hisz éveim lejárnak.
elszálltak napjaim, miként a villám,



bűnben, nyomoruságban,
és már csak a Halál leselkedik rám.

Boldogságos Szt1z, lenn van most a földben
s szívem fáJjdítja az, ki csak gyötörte,
míg élt, s ezer fájdalmából egyet sem
ismert, s ha ismer is, hiába, többre
nem mentem volna: mást akarva hölgyem
rossz hírt szerez csak, összetörve engem.
Ég Asszonya, Istennőnk, így neveznem
ha nincsen tiltva téged,
Szűz, értő, tiszta lélek,
te mindent látsz, s mi másnak lehetetlen,
az semmiség mindenható kezednek:
váltsál meg kínjaimtól,
dicsőségedre és üdvömre tedd meg.

Boldogságos Szűz, nincs másban reményem,
hogy megsegít a bajban, csak tebenned,
s el nem hagy az utolsó pillanatban:
ne engem nézz, de azt; ki megteremtett,
hasonmás voltomért tedd, nem miattam.
Meduza kővé dermesztett s hivatlan
párák mégis gyötörnek:
Szt1z, jámbor, tiszta könnyek
úrnője, töltsd szivem be, halhatatlan,
hogy legalább a végső bús kesergö
legyen ment földi sártól;
mint balgaságtól nem volt ment az elsé,

Boldogságos Szűz, ellensége dölyfnek,
hisz egy töröl kívánsz velünk eredni,
könyörülj egy megkinzott, árva lelken:
mert ha ilyen hiven tudtam szeretni
egy kis halandó port, maroknyi földet,
mint kell téged, tökéletes, szeretnem?
Ha nyomorult, silány soromból engem
fölemelsz szent kezeddel.
Szűz, megtisztulva vedd el
mi nyelvemen van s szivemen s eszemben,
8 a sóhajt, könnyet, lelkem új igéit,
vezess inéltöbb utakra,
és váltott vágyaim is mind tiéid.

Közel a nap és nem tarthat sokáig:
száll az idő sebesen.
Szűz, édes és egyetlen,
már vivom félelem s bánat tuséit.
Ki igaz ember s igaz Isten egyben,
ajánlj Fiadnak, adjon
békét, ha végső sóhajom lehellem.

Sárközi György fordítása
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