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Mí marad meg belőlünk

eljövendő napokra?
Kételyünk nem volt kétely,

hitünkben nem volt szikra,
parlamentünk papír csak,

aranyból volt akardunk
s elolvadt mint a gyertya,

ha vagdalni akartunk.
Szörnyű nagy volt az éhség

s mint légy, hullott a szolga
hagyjuk dícséretünket

eljövendő napokra ...
Am jól jegyezd meg, ember:

a hegy letépte láncát
tudja meg minden ember,

a hegy már ropja táncát
s a sík felé megindult,

a hegy megy Mohamedhez
s lábánál a nagy hegység

hirtelen míly kicsiny lesz!

Mert feje, mint a félhold
s a hold a koronája,

szeme a múltba pillant,
sok győzelmes csatára,

keze kinyúl s mutatja
Buddha legyőzött népét,

nyugaton Spanyolhonnak
csipkézett partvidékét.

... S míg őrt állt, egyik lába
a kis halomra hágott,

másik lába a kertben,
hol Isten sírja állott.

De jól jegyezd meg, ember,
a hegy bár összeomlott,

nemsokára a tenger
ezer hajókat hordott;

a hegy jele volt minden
s kihullt a kard a kézből:

a félhold fénye halvány
a hegynek erejétől.
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Mi marad meg belőlünk,

mit látsz belőlünk holnap,
ha véget ér a Város

s a tornyok leomolnak?
A gép s aszolgaerkölcs

örök ura a pénz lesz,
örök aggály a béke,

gyűlöl, ki m á s h o g y érez;
az Úr int, vagy az ördög

vesztegetett meg minket,
hogy nem nézünk a napba

s felejtjük tetteinket?
Jól jegyezd meg hát, ember,

a sík türelme véges,
új oka lesz a hegynek

az újabb felkeléshez.
Halál hiába rettent

és háborúk acélja:
megy a hegy Mohamedhez,

ha ez az Isten célja.
Raics István fordítása

HARSÁNYI LAJOS:

HALOTT TENGER~SZEK SIRJA FELETT

Izenem néktek messze tengerek:
öleljétek gyengéden valahányat!
Piros korallok gazdag erdejében
Vessetek nékik mély halotti ágyat!

Világító halak állják körül fejük,
Tüzes szemként bámulják arcukat!
Legyen pompás a furcsa ravatal,
Hisz megharcolták már a harcukat!

A fellegek, mint roppant függönyök
Lobogjanak a hullámhantos síron,
A fellegek mögött az óriás:
A mennybolt hangtalanul sírjon!

A nagy szelek karéiba gyüljenek,
A sír felett kerengjen röptük
S fájdalmukban Chopin gyászindulóját
Fütyüljék szüntelen fölöttük.
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