
MIGUEL DE UNAMUNO:

VERSEK

Vízből fakad a zöld sdrűség;

a sűrűségből,

mint óriási kalászok, a tornyok,
és vésik az égbolt aranyát,
ezüstjét.
Négy arc lebeg:
a folyó, rajta a jegenyesor,
a városi torony,
és az égbolt, amihez támaszkodik.
És minden elpihen a vizen,
folyékony alapon,
évszázadok vizén,
a szépség tükrén.
Mozdulatlan fény festi az égre
a várost;
minden mozdulatlan,
mozdulatlan a víz,
mozdulatlanok a jegenyefák,
a pihenő égen pihennek a tornyok.
Az egész világ itt van,
semmi sincsen mögötte.
Egyedül vagyok a város előtt,

benne él az Isten
és minden dicsősége.

Isten dicsőségére emelkednek a tornyok,
a jegenyék,
az egek,
az ő dicsőségére nyugszanak el a vizek.
Az idő alszik,
belsejében kifejlődik az öröklét;
megtisztulnak a bánatok s a gondok
a mozdulatlan vizekben,
a pihenő jegenyékben,
az égre festett tornyokban,
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magas világok tengerében.
lsten szdvének szépségében
nyugszik meg a nyugalom, lsten így tárja ki
dicsősége kincseit.
Semmit se kívánok,
akaratom elpihen,
akaratom fejét
lsten ölébe hajtja,
és álmodik és alszik ...
Pihenve álmodik
a magasztos szépség egész látománya.
Szépség! Szépség! Szépség I
Fájdalmas lelkek vigasza,
reménytelen betegek enyhítője.

Szent szépség,
a titok megfejtése I
Te megölöd a Szfinksz.et,
te önmagadon nyugszol, nem más alapon.
lsten dicsősége elég neked.
Mit akarnak ezek a tornyok?
Mit akar ez az ég,
ez a zöld sűrűség?

Mit akarnak a vizek?
Semmit sem akarnak,
akaratuk elhal,
elpihennek az örök
Szépség mellére borulva;
Istentől eredő tiszta szavukban
benne van minden emberi akarat.
Isten szözata ez,
Ű önmagát ajándékozza
és önmagát énekli
így öli meg a kínokat.

Leszáll az éj; felébredek,
visszatér hozzám a gond,
elszállt előlem a tündöklő látomány,
újra ember leszek.
És most mondd, Uram, hogy meghalljam:
ez a nagy szépség
meg fogja-e ölni halálunkat?

Fordította: Imees Béla.
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MINDEN ELMÚLIK.

A Föld vörösen izzik a delelő Naptól,
mely sugárnyilakat röpít széles ívben.
Az ég oly kék, s a völgy ragyog zöld színben.
A lég pihen. Ez maga az arany-kor.
A mezőn egy mocsárban bika gázol.
Széles fekete testét megmártja a vízben.
Kijött száradni már vagy három ízben,
de visszamegy, és fészket túr a sárból.
Mint a zománc, mely a tűzhelyre rakva
kenőccsé olvad, olyan lesz nyugalmam,
ó, mert megüt a Mulandóság karja.
Minden elmúlik. Jaj, minden csak tartam.
E kép oly szép, de nem örök. Alakja
eltünik, mint e dal, melyet dúdoltam.

ISTEN KEZEI KöZöTT.

Szerétném akarni, amit nem akarok,
hogy beléd olvadjak, Uram, salak nélkül.
Mert igy önmagamban felbomladok végül,
magam vágyaival olyan árva vagyok.
Számomra, így élve, reménység' nem épül.
Tévedéseim oly kergék, olyan nagyok.
Lehúznak a bús szemek és torz karok,
Ó, hol az út, hol lelkem mennybe szépül,
T'án az Alázat útja ez. Kiáltom;
"Legyen meg ó, a Te akaratod I"
és visszafejtom minden könnyem - átkom.
De bévülről, azt te se látod, vádlón
nyüzsögnek bennem a bús panaszok.
Uram, már várom Egybeolvadásom.

Antal Gábor fordítása.
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