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JÖN A N:EJGER (Litánia)

A négernek nincs semmije, nincs semmije!
El vele

Egy garasa sincs.
El vele

Esze sincs.
El vele

Öntudata sincs.
El vele

Csak izma van.
El vele

Nem, Úr Jézus!
Nem, Úr Jézus!
0, nem, Úr Jézus!
Kérdezzétek meg a liliomfehér Jézust!
Nem, Úr Jézus, nem!
Kérdezzétek meg a Uliomfehér Jézust,
miért alkotta ilyennek a feketét!

El vele
A fekete nem marad mindig a földön.

Nem, Úr Jézus!
Van aranya.

Igen, Úr Jézus!
Szerez majd észt.

O, Úr Jézus!
Gondolkozni kezd.

0, Úr Jézus!
Könyveket olvas.

[gy lesz, Úr Jézus!
Nem koldul soha többé.

Nem, Úr Jézus!
Szükség van rá !

Igen, Úr Jézus!
Nem lesz iszákos soha többé.

Nem, Úr Jézus!
Nem játszik bolondot soha többé.

Nem, Úr Jézus!
Jön a néger!

O, Úr Jézus!° is valaki!
Dicsértessék az Úr Jézus!

R. E. G. ;4. r m a t t o e

KYRENEI SIMON

Nem szólt egy szót sem, nem beszélt,
mégis értettem én.
Néma beszédje sziven ért,
mint lassan jött felém.

Keresztjét vállra nem veszem, 
küzdöttem ellene, -
osak azért vitetnék velem,
mert bőröm fekete.
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De ő a kínhalálba metü,
s szelid volt végtelen.
Ily fénnyel teli két szernet
nem láttam sohasem.

Keresztjét már én is viszem.
Érette vállalom,
amire rá nem venne sem
ostor sem hatalom.

C o u n t e e C u l l e n (Északamerika)



EMLÉKEZÉS

Ó, NOÉ

Nem látod már e világ fényeit,
nem hallgatod mindennapunk zaját,
néma a szád, és hideg a kezed, .
anyám, anyám, Ó, Thembu-Klán virága ...
Te váltottad örömre bánatunli,
s most kietlen a ház, mert nem vagy itt.
Ö, életforrás, mosolygó vigasz,
mi hát az életünk? - szemvillanás
vagy meteor, mely tűzben titcikáz
az égen, és időtlen űrbe hull ?
Jaj, szörnyű nagy folyamot látok én,
a világ könnyeinek folyamát:
zuhogva zúg az idő völgyein,
vizeit táplálják az otthonok;
hol jaj zokog: HA kedces már nem él."
Anyám, anyám, .6. Thembu-Klán v'irága ...
Sz6lj: lehet-e, hogy végünk a halál,
mely mindenkit elér, e szörnyű sors 'J
Te, Titokzatos, te, Mindentud6,
világositsd tanácskérő agyunk!
Hogy is feledhetném el hű szavát,
j6ságát, tiszta gondolatait?
Szívünk szeretet lánca köti át,
s ez azt susogja halkan, szüntelen:
Te nem haltál meg, most is élsz, anyám! 
Mindig velünk van. akit szeretünk.
Él Megváltóm, és tudom, ő is él,
anyám, anyám, 6, Thembu-Klán virága.

J a m e s J o lob e s (Afrika)

Ö, Noé, közeleg az Úr nagy vizözönnel.
Légy csöndben és figyelj!
Az Úr Isten leszálLt egy barna felhőn,

s bűnös és gonosz emberekhez fordította arcát,
és kinyilatkoztatta: elpusztítja a földet.
Noéhoz sz6lt, és Noé csöndesen fiQyelt.
Igy sz6lt: Noé, parancsolom, építs egy bárkát,
jó nagyra és tágasra építsd,
azzal kell áthaj6znod a szörnyű áradást.
S amint az Isten parancsolta, meghagyta neki,
Noé elkezdte vágni a fákat.
Úgy csengett a fejsze hangja, mint az itélet,
s a fűrész tuirsoaoa hívta bánatra a bűnöst.

Midőn kész lett a bárka külseje,
kamrákat épített belé, s akkor lett teljes a munka.
S ő szólítgatni kezdte az állatokat,
hívta az ökröket, tevéket, kengurukat,
meghívott minden állatot, - és embereket is.
Akkor az Isten pusztítani kezdte a földet,
fölemelte kezét a magas égig,
letaszította a napot és holdat az égről,

elsüllyesztette a hegyeket, és fellázitotta a tengert,
zúg6 szeleket és viharokat küldött.
összezúzta a hegyeket és széttépte a partokat,
és szólt: Ez a kor pusztuljon el örökre.
O, Noé, közeleg az Úr nagy vízözönnel . . .

Néger spirituale
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FÜGEFA

Szép fügefa, mért nem teremsz gyümölcsöt ?
Fények forrása, mi lett fényeidből ?
Ember, értelmes ember, mit csillálsz ?
Nagyobb testvér, hogy bánsz kis testvéreddel?

J a ID e s O t o (K(1,r'·.?~lm)

TIMUKIRO

Elmúlt az éjszaka, elmúlt az éjszaka, kedveseim !
A hajnalpír ragyog ránk.
Nem perzselő ez, nem nehezíti vándorutunkat.
Jőjjetek, menjünk, míg harmatos a föld.
Siessünk a királyhoz!
A nagy mezőkön térdre esünk előtte,

és néki ajánljuk dicsérő énekünket.
Siessünk hát, siessünk hát, siessünk hát,
és ajánljuk fel énekünket.

Menjünk, menjünk mindnyájan és lássuk Űt!

Mint egykor FüZöpöt, úgy hív minket 1.8: Jőjj és lásd!
Bizony, barátaim, legyünk mindnyájan. bátor férfiak.
Ismét kiált, így hívogat: Jőjj és lásd!
Ti, Isten gyermekei, ne feledjétek, írjátok szívetekbe:
Visszafordulni nem szabad!
Legyünk erősek, legyünk erősek, legyünk erősek,

és vissza ne nézzünk.

Igen, erősek leszünk, igen, erősek leszünk!
Bár tudjuk jól:
Olyanok vagyunk, mint a kicsi gyermekek.
De nem szabad félnünk az úton.
Mindnyájunk szívében lángol a vágy,
csak odaérjünk már, és elmondhassuk a többieknek is:
Mindnyájunkat szeret Megváltónk! Ne aludjatok!
Világosodik, világosodik, világosodík!
Nem szabad újra elaludni!

Fölkelt a 1WP ! Fölkelt a nap !
Értsétek meg a hivást ti, férfiak,
kik napjaitokat a sörösüvegek mellett töltitek:
A Megváltó mindenkit hív magához!
Ti örege/c. ti, nagyanyák, jőjjetek ti is végre már,
halljátok meg a hívást: Jőjj és lásd!
A keresztség a legnagyobb öröm és a boldogság adománya.
Jőjjetek mind, jőjjetek mind, jőjjetek mind
és hajítsatok el a varázsszereket!

V II II á s o s é n e k (Tangan'l/Íka;

-
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