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Halasi Zoltán

Szentföld, 1099

Himnusz 

Ó, mindenség királya, királyok mindene,
a szerzetesi pálya, a pápa istene,
kit a kereskedő fél, a kézműves imád,
a lovag benne bízik és neki küld imát,
a pór vigasztalója és menedéke ő, 
tőle vár segítséget, amikor szül a nő, 
istápja a betegnek, a végső szalmaszál, 
mielőtt haldokolva a nemlétbe leszáll, 
javulásunk forrása, az irgalom helye, 
csak hozzá könyöröghet szegény bűnös feje, 
mindannyiunkról döntő bírói hivatal, 
lelkünk elébe járul, akar, vagy nem akar, 
kijelölt úti célunk, fagyos űrbeli fény, 
a megsemmisüléssel szembeszálló remény, 
az ember ismerője, aki vesékbe lát,
világ uralkodója, uralkodó világ! 

ostrom

Éheztünk embert ettünk 
Kis híján szomjan vesztünk 
Kutakat befedték Jószágot elették 
Falakra kiálltak Szarral hajigáltak 
Az ostrom három hónapja alatt 
Százmillió nyilat lőtt ránk a nap 
Zacskókban fityegett a bőrünk 
Már senki sem félt tőlünk 
Madárijesztők hosszú karón 
Kútmély szemgödör hegyes karom 
Lepra vérhas idegláz 
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A halál csak egy ugrás 
Előtte bűnletélel körmenet 
Mezítláb mindenki megy 
Te Deum Ave Maria
és csodát tesz Isten Fia 
Jeruzsálem a délibáb
nem tarthatja magát tovább 
A győzelem egy ugrás 

dies irae

Egy test vagyunk egyetlen karddal 
Kardal arkangyali zeng alázatot 
Akár az állatot öltek le minket 
Engedd Urunk útjára igazságod 
Vágott virágot tűzni toronyra 
Aranyba mártott liliomunkat 
Munka tengersok semmi érted 
Vértet könnyűvé tesz örök élet 
Véred a vérünk itt folyt itt folytál 
Oltár a testünk neked ajánljuk 
Vágjuk a pogányt válogatatlan 
Lábatlan törzs lövellő torok 
Sikátorokban rakáson végtagok 
Szétszabott férfiak nők hevernek 
Ölelnek élők nyakunkra fonódnak 
Összenyomódnak vagy agyonverődnek 
Erődnek hála kard aprít ló tapos 
Habos vérük mossa térdünk 
Nem félünk 
Nem férünk gyereksokaságtól 
Gátol haladásban szülők teteme 
Temérdek arab kómában 
Zsinagógában zsidó máglyarakás 
Hullaadás sivalkodás 
Hasfelhasogatás belekben dénár 
Fényár a templomhegyen 
Egyen ezüstlemez-borítás udvaron 
Barom aki nem visz belőle most 
Fost rejt tócsákban sziklaszentély 
Bent éj arany nappallá téve 
Kévemód fekvő holtak 
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Forgat gyomrot fiúáldozat helye 
Feje Izsáknak sziklára itt hajlott 
Kardot vissza hüvelybe 
Helyben talált bak levágva 
Málha szamárra menthetőt mentsük
Kincsük nagy körforgása zarándokutunk 
Urunk sírodnál adunk sírva hálát 
Kék párád fényoszlop ég nem éget
Téged lobog a gyertya 
Portya a testünk körforgásod 
Járod éhes zarándokutad
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