
ADAM MIECKIEWICZ:

VERSEK

A NAGY-MESTER

Énekkart alkot minden gyönge hangból,

egymással minden szívet összehangol,

a szél is húr, mely öt dicséri halkan,
Ö zeng a mennydörgésben és viharban,
egy dalt játszik, mióta napja főljön:

és mégsem értik öt meg itt a földön.

Habos felhőket fest azúr alapra,
csöndes vizekbe képeket merít le,
hegytömböket farag ki kúp alakra,

kristályokat képez, fénnyel telítve,
kezdettől fogva folyton csak teremt ö:
és mégsem tudják róla, hogy Teremtő.

Könyvet hagyott ránk, most már semmiképen
nem szenved árván az, ki gondokat lát,
föltárta benne égi, szent ígékben
minden tettét és minden gondolatját:
és mégsem vallják öt őszinte hittel,
örök jóságát mégsem ismerik fel.

Ó, földi művész! mondd, munkád kinek kell?
Mért bajlódsz szóval, márvánnyal, színekkel?
Mért zúgolódsz, hogy nincs egy árva lény se,
ki műved minden szépségét megértse?

Gondolj a Nagy-Mesterre s tűrve tűrjed,

ha senki nem néz rád és nem becsül meg.
(1830)
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A BöLCSEK

Aludtak már, de álmuk nyugtalan volt;
egyszer csak fölriadtak s megremegtek:
ott állt az utcán Ö - fején arany hold -
s a mennyből prédikált az embereknek.
"Nem tűrjük, - mondták - hogy zavarja álmunk!
Meg kell ölnünk! Okot kell rá találnunk!"

Lámpát gyujtottak: ködben ingva-Iengve
hajoltak rá nagy, vaskos könyveikre;

agyuk hideg volt s éles, mint a penge,
míg dolgoztak; majd mindent földerítve,
elindultak, hogy elfogják az Istent -
előttük árulónak egy gaz is ment.

"Te volnál az?" - kérdezték rátalálva.

"Én" - mondta és a bölcsek elfakultak. -
"Te vagy?" - kérdezték ismét. - "Én!" - Halálra
ijedtek mind II gőgös elvakultak.
De látva, hogy nem sujt rájuk haragja,

kezét egy szolga durván megragadta.

Letépték róla köntösét a gyávák,
megvesszőzték és sárral megdobálták,
csúfolták, - percről-percre nőtt a vétkük:
de Ö· nem szólt, imádkozott csak értük!

Elásták, ám Ö sírja mély falán át
kiszállt, otthagyva lelkük éjszakáját.

"Megöltük végre l" - hangoztatták fennen,
mert ők a látszatot hitték igaznak:
de Isten élt, ott járt már fent a mennyben 
a bölcsek lelkében halt csak meg aznap.

(1832) Bardócz Árpád fordítása.
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