
VISKYANDRÁS Magnificat
Íme szép vagy, szép vagy én gyermekem,

aki a szívem alatt lakozol,
Hasonló vagy, én gyermekem, a szarvasok fiához,
A te fejed, mint a tűzben megtisztított arany,

melyet saját ragyogása tesz láthatatlanná,
Vagy mint az éber, földmélyi gyémánt,

amely legbelső fényét kifordítja, amikor előkerül:

Fodor hajad mélysárga, mint a száguldó oroszlán sörénye;
Fodor hajad fekete, mint a holló fényes tolla;
Fodor hajad vörös, mint az Isten markában lobogó tűz.

Szép vagy, szép vagy én megígért gyermekem,
te tőlem különböző velem egyetlen egy,

A te szemeid, mint a vízfolyás mellett való galambok,
A te arcod, mint a drága füveknek táblái,

veled növekszik bennem a várakozás ismeretlen fája,
Elszakadásod tőlem találkozás velem, találkozásunk távolság,

hang és érintés, különállás és szó, idő és tekintet,
Felém jössz, amikor kilépsz belőlem önmagad felé,
Belépsz a külső világosságba, kettőből egy fakad,
Egyből még Egy, Egy és Egy, nincs kevesebb és nincs több.

Szép vagy én magzatom, belém hullt búzaszem,
jó [dld vagyok neked, és tövis, és köves hely,

Te pedig szívemet megcélzó éles tőr, amit egy angyal ejtett elém,
Én meghallottam kemény pengését és magamhoz vettem,

rettenetes vagy, mint a zászlós tábor a szélben,
Kiáltani fogok, amikor elém kerülsz, nevet adok neked,

amikor belső részeim megindulnak és visszahúzódnak,
Ezen a névenfognak szólítani téged, nem törődve a kockázattal,
Ezt a nevet visszhangozza alábnyomokat esővízként megtöltő idő is:
Egy szó, amely akkor lesz teljessé, amikor véget ér az út.

Ímé szép vagy egyfiam, fájdalmak férfia,
fára akasztanak elém, mint egy lámpást:

fY1gyog az Úristen csipkebokra, szólít, elemészt,
Eg harmata oltja el, tűzbe hull tízezer angyal,

ölembe raknak, szótartó vőlegény,

Az én fiam fehér és piros, teste elefántcsontból való mű

zafirral kirakva, balkezem az ő feje alatt,
Jobbkezemmel megölelem őt és[dlé hajolok,
~s így maradunk, amíg Isten elrántja palástját arca elől,

Es redőiből kiszórja elénk az égitestek iiveggolyóit.
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