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Raimund Berger

HORAE CANONICAE

Eltűrte a gúny szíjostorát,
eltűrte a töviskoronát,
hogy a világ elhiggye.

Lett könnyből kinok étele,
bölcs6, gyötrelmekkel tele,
hogya világ elhiggye.

A Bárány fájdalomtól reszket,
[eláuitották a keresztet,
hogy a világ elhiggye.

KILENC ORARA

Úh Babilon, g6gös [alatc I
Mivé sujtotta szent harag I
.Pernyébe hulltak kéjei:
a hús sivár emlékei.

Ezüsthaj, szélben lengedez.
Ma is Isten felé repes,
s látják rideg csillagkörök
az Atlaszt, hűlt hamvak fölött.

TIZ ORÁRA

Tízet ütött és meglehet,
hogy a szomszéd már szendereg
va,gy tépelődve, ébren ül,
«ín betegen, tám egyedül.

E csöppnyi fényem i t t e n - az
lehetne néki i t t vigasz.
Csak, adja Isten, higgyen a
fénynek, mit nem látott soha I

TIZENEGY ORARA

Az égbolt néma éjszakát
terít reánk órákon át.
S a Földre így addig borul,
míg az sápadtan visszahulL

Jó annak, akit egy lakott
ház jó korán befogadott.
Ha tizenegyet üt, a fény
sehol síncs, csak Krisztus hegyén.

TIZENKÉT ORARA

Éjfélkor: a nap végetért,
Uram, ne büntesd vétkemért
elfáradt lelkemet, de oldd
fel azt, ki Tőled messze volt.

Bocsásd reá irgalmadat,
bocsásd meg, hogy adós maradt
és szívével nem érte fel,
luJgy a halál milyen közel.
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EGY ORARA

Torony ból zeng az érc szava:
csak egyszer és többé soha.
Lelkünkből is kicsillan a
kín: egyszer és többé soha.

Egyet kondul. Szív sorsa: ha
egyszer késik - többé soha.
Lent egy folyó siet tova
álmodva - egyszer s már soha.

KET ORARA

Az Ma üt: "Tudom ki vagy."
Még egyszer: "Megmondom, ki vagy."
Ha érzékemnek hihetek,
reád még nézni sem merek. -

Hallgatsz - [antom! ne köss belémI
hallgatsz - spión, gyűlöllek én I 
bánt, hogy te vagy ma éjszaka
időm mérője és szava.

HAROM ORARA

S üt hármat. Az Úr kinhalál
áldozatám készen áll,
kit háromszor megtagadott
tanítványa: "Nem én vagyok."

Szent angyalok, s ti, társaink,
e szörnyű óra gyászra int,
gyászold, óh menny, gyászold Urad,
simsd, asszony, sirasd Fiad.

NEGY ORARA

Szól a kakas már, reggel jő.

Bár sohse látnád meg, te nő.

A néma helytartó közel
s jaj annak, kinek félni kell.

Csikorg a zár és zord a kő.

"Oh irgalom I" - zeng az Idő.
Fájó kebelből egy sikoly -
a néma helytartó sehol.

ÖT ORARA

Rideg halál, eddig veled
még nem néztem [arkasszemet,
nem ismerlek, mint nyHt veszélyt,
hátat borzongató vak éjt.

Ötöt ütött. Nincs vége még?
öt ízben is "Elég I Elég I"
hallgatja gyermek-jajszavát -
de messziről: "Tovább I Tovább I"



HAT ORARA

1.7cdd sorsod: égi szetit ruha !
Oh Napkelet menyasszonya!
A mór idegen tűzbe néz
rajongva és Téged idéz,

Ha! óra. Ki szegény, csupasz,
naggyá lesz a halálban az.
Kereszténynek kell tudnia,
mit élt át az Ember Fia.

HET ORARA

Szemed búsan reámtekint,
éj és halál köréd kering,
Uram, lelkembe vésd neved
s örök fájdalmú képedet:

orcádon kínok mételyét.
holt szádon gyilkos ételét,
tövissel meggyötört fejed,
lezántlt, jóságos szemed.

Franz Kiessling

OSZI TÖREDEK

, , . És egyszer rádront egy napod
s leDetkőztet, mint most az ősz

a fákat fosztja meg. Ne hidd,
hogy elkeriHheted. Talán
meg is történt már s nem maradt
semmid, csak nem tudod. Talán
máj' pőre vagy s nem mondja meg,
ki látja. Vagy talán magad
vetted csak észre, senki más 
még senki! Mégis álmod néha az,

Karl Anton Maly

AKOSZENT

NYOLC ORÁRA

Sugárzol rám bőven malasztot,
és én, gyarló, annyit mulasztok !
Új seb fakad a seb nyomán,
új óra jő órák után.

Lelkünk még küzd, de már mutat
a hajnalpír egy új utat.
Világ - mint órjás néma áll.
Varázsod szétfoszlott, Halál.

KILENC ORARA

A bűn-megváltó éj után
"Beteljesült" a Golgotán.
Varázsod szétioszlott, Halál,
a csillagsátor nyitva már.

Libanonnak nő cédrusa,
keleten hajt a mandula.
Térdel vezeklő remete,
megint lobog szeretete.

hogy meztelen vagy, és reménykedel
talán még most is, hogy csak álom ez.
Te nem tudod oly könnyedén
levetni öltözéked, mint a fák
vetik le ősszel. Mindig az marad
ruhád, mi volt. A fák ruhája a
világot sohse csalta meg, kopár
karján a fészek látható, melyet
szeretve óv. De mondd, te ki
leszel, ha egyszer öltözéked
el kell veszítened ? Te mit
fogsz oly szeretee óvni, hogy
az Úr előtt szégyent ne vallj,
ha hív, hogy állj elébe meztelen?

Mint törtszívű bűnös a fényben, a por
felhős hideg útfelen állsz ott.
Orrod hova lett? kizabálta a kor,
Iciette ruhádból a ráncot.

Pásztorbotodat, püspöksüveged
nem ismeri fel, ki nem ismer;
de nyűtten is erzöd a sírhelyedet 
ki tudja, mi volt neved egyszer? !

Porrá leszesz úgy, mint minden - amint
porból gyuratott a mi testiink. -
de halld meg a jajt s kegyesen letekints,
ha eléd térdelve esengünk.
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Gerhard Amanshauser

A BARAT
Néha úgy Wnik, minthogyha egy elnyűtt
kámzsájú bal'át az utcákon járva,
nyájasan nézné az omlatag falM,
sbenyitva, töprengőn a folyosón megállna,

s a félhománifban (senki sincs, de nem baj)
felmenne és becsöngetne egy ajtón,
majd a konyhában a mord vénasszonyra
szeliden nézne és így szólna halkan:

- A Jóisten meglátta, hogyan éLtél;
sokkal többet te mit tehettél volna?
ezért irgalmát most reád árasztja
s te megpihenhetsz öl'ök nyugalomban. r-

De csak egy koldús botorkál az úton,
ajtók eWtt inába száll a bátorsága;
gyanakvón néz reá a mord vénasszony
s néhány garast hajit akalapjába.

Hertha Kri:iftne,r

LUXEMBOURG
Nyár volt, mikor ott jártam,
és nem tudom, hogy most milyen lehet.
De a szökőkutat elálIíthatták,
lecsapolhatták a kerek medencét:
nincs benne más, mint korhadó avar.
Út és kavics nedves lehet.
Ha oMóber jön, itt is összerakják nyilván
a sétatér vasszékeit.
(Oh, kerti székek -
ott, a szökőkútnál

s a napsütötte dálmk körül!)
Most reggelente majd itt-ott
egy-egy holt kismadárka fekszik a porban,
és az a hófehér inges fiúcska
most meleq kélc sapkában fog arramenni és
a medencénél eszébe jut, ami volt ...
És szomorkodni fog.
Ú, akit ott láttam egyszer
egy fehér kis hajóval játszani,
amikor ott voltam és nyár volt.
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