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William Ernest Henley 

Invictus 
 

Az éj börtöne nem enged, 
Fogva tart, de a sötétből 
Hálát adok az Istennek, 
Hogy a lelkem meg nem tört. 
 
Az élet mért rám szenvedést, 
De én nem sírok, nem csüggedek, 
Ha véres is e halánték, 
Nem hajtom le fejemet. 
 
A haragon és könnyön túl, 
Árnyak prédája a lélek; 
Mégis, ha veszély tüze gyúl, 
Láthatjátok, nem félek. 
 
Utamon mi utolér, 
A csapásokat hárítom, 
Én felelek a lelkemért, 
A sorsomat én irányítom. 
 

(Ez a vers adott erőt Nelson Mandelának 
a magánzárkában eltöltött hosszú évek elviseléséhez; 
apartheidellenes tevékenysége miatt 27 évet töltött börtönben, 
1963 és 1990 között.) 
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