
Chiarles Péguy

APRÓSZENTEK
Nem engedem" hogy El!y/iáw1n tévedjen - igy s.zdl oz Cr.
Nem engedem hibázni, nem IW!J:Ijorn elbukni,
Ős Egy'i,ptmn földje, te álmatlan (/lv6, te csendben rirrase!«),
Hal/jait, amit mondok:

Egyházam törvényei az én törvényeim,
Az Egyház tanítása as: én iunitáson«
Magaménak vallom jllázes szöueiséfJ('I,
S az új szövetséget, amit Fiam kötött pe/elek (f, ltey,lji'/!.

Eiam. szavait pedu), mit a !öldöulHondotl, -- sini!« ]Hu'i'U/08

'venire ad me,
engedjétek hoeeém a kisdedeket 
én újra. elmondom,
Ú ira, meg ú.ir« elmondom
Egyházamrnal e,qyütt, s váUa!nm 1/(~I.IJett('.

Fiam. pedig nem numdio. ezt másrúl,
Csak arról a néhánlJ kicsike gyermekről,
akik játék közben futottak h ozzá,
és áldását véve, rögtön visszatérlek gyermek-já./élwkl/r",

e« pedig elmondom minden. kis.fJljermekről,
Akik itt már nem iotmal: ,játs.mni,
csak az én orszáaomlutn,

Elmondom, én i.'> elmondom
az Ő szavait, s az Egyház szavait
a halotti ezertartás szavaiban.

Ide uezet minden, ebben elmeriil mintlen:
Kisgyermek temetési szertort áeálran;

A pap fehér palástot ölt,
és, amint a keresztelésen a templom kiiszöbéig metnt (I ki,-

dedért,
az én házam küszbén »ári«,
az atyai ház küszöbén,
a temetésen is a közösség!)('n vár,jl! ljt,
az atyai házig me,qy érte,
az atyai ház küszöbéig.
A menet élén halad a kereezt ,
és vezeti a gyermeket,
ennek ft közössé,qnek a gycrmekét
a templom felé,

Amikor a templom elé ér rt menet
ft kereszttel az élén,
A kereszt, és a pap, és a kántor és a ministránsok huladnul:

elől,
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és a főulcán az egész falu,
(J,z egész egyházközség kíséri,
férfiak, asszonyok és gyermekek.
Az asszonyok sírnak, és minden 'fehér,
és a pap ajkán felcsendül Dávid ősi zsoltára:

Beaii immaculat! in via . . .
Boldogság az ártatlanok útja.

Boldogság az ártatlanok útja.
Beali immaculali in via.
A mindenszentek és vértanúk kiizt; - nunulla az Úr .
.~enki sem
egészen tiszta,
egészen fehér,
egészen szeplőtelen,
csak ezek a szegény aprósá.gok.
akiket anyjuk kebléről téptek le Heródes katonái.
Kedves Aprószentek, hát ti 1Jagytok csak,
Aprószentek, csak ti a tiszták,
Aprószentek, fehérek és ártatlanok?
Beaii immaculati in via.
Boldogság az ártatlanok útja.
Ö, Aprószentek, hát va1óban ti vagytok csak szentek,
s mctlettetek Ferenc szolgám sJm volt szegény,
s.a francia szent Lajos sem volt szent
és ártatlan?

Igaz, hogy az élet olyan eltompultság, és olyan iásadtsá«,
oly homályos látás,
s olyan kőkemény szív;
olyan súlyos sebek,
s testi, lelki aggság;
olyan örök bélyeu és olyan mély ráncok;
olyan keménst szív, mely sosem lágyul meg,
olyan fJ.1Jötrő láz, mely sohasem frissül fel.
oly meredek lejtő, honnan nincs felújulás.
olyan emlékezet, mely nem tud feledni,
olyan hosszú mult, oiua» hosszú. sebhely
ftZ ajkak sarkában,
hogy a legna.gyobb szentség,
a legszentebb élet
sem törli le már soha ezt a sebheiuet.
És a nagy szenteknél többet ér
ezeknek a legnagyobb szenteknek
és vértanúknak
fJyűretlen ajka,
sértetlen teste,
akik akkor szakadtak le először anyjuk em1őjéről,
amikor elindultak az én országomba.
És akik még nem ismerték az életet,
és még nem kaptak az élettől sebet.
osak azt, amelyik megnyitotta nekik
ft mennyek országát.
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ők voltak az egyetlenek,
akik sosem hallottak Heródesről.
és nem tudtak 7'óla semmit.

l gen, a legnagyobb szentség,
n legszentebb élet
sem símítja ki és nem initja mea a lelket,
És még a vérpad sem tudja visszaadni
(lZ első gyermekévek
tisztaságát,
hamvasságát
és teiiesséoét,
S amit visszaszerzünk lépésről-lépésre
nem ugyanaz, mint amit elveszítettünk;
a. fehérre festett la.p már nem a fehér lap,
(f. fehérített vászon már nem fehér vászon,
és a fehérre mosott lélek már nem fehér lélek.

És hozzám bizonnyal
ezek a fehér, tejszagú gyermekek vannak legközelebb,
akik nem láttak semmit az életből,
és nem tettek semmit az életben,
csak elfogadták azt a jótékony lándzsadöfést,
amit a legjobbkor kaptak.

Fordította Madary Éva

lfÁTYÁS T.illMPLOMtÁHOZ

Színes falak, gót-ívű szürke pillér,
Sole harci zászló: dísz már, nem lobog. "
S itt mégis annyi ifjú szív dobog,
Mint perselyedben réz-pengésű fillér,

Tt t minden emlék, megszentült dolog,
Ember, ki gyáván torz anyagba! hittél,
Ú gy érzed, szól a kürt, s az Angyal itt ér , . ,
S megrendült szived hála-da!lba fog,

S míg zeng a Missa, Sacra et Solemni.'!.
Ezernyi gondunk lesz oly törpe, semmis,
Hogy hiúságunk foszlik szerteszét -

S a sóhajtás, mi ég'f'le-tör. az űrnek,
Vénült hajódban ifjú-szívű tJnnep,
Mint Élet, és Halál fölött: A Lét.

Józ,dnczy Adám ..
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