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E versem célja az, hogy tűnő életem
számos baját leírjam. vagy ha gondolod,
a sok szereneset. mert az emberek között
nem egyformán vizsgál míndenki és ítél.
Az akarat ném a legbiztosabb szabály.
Csapong a vers, a fájdalomnak balzsama,
tanít is és az ifjúságnak méze ez,
s buzdit vidáman. Hozzátok beszélek én,
kik az enyéim voltatok s ma másoké,
kik egy hitet hiszünk. Vagy van ki fattyú lett?
Nekem halottnak már míndenki jót akar.
0, férfiak, világnak ékességei,
kik - amint látom, - új világban éltek ítt,
amerre jártok, föld s a tenger díszesebb,
új Róma van és benne új előkelők,

Constantin városa, az ország oszlopa:
ó, férfiak, hallgassatok meg engem is,
ki vív tam annyi, változó kűzdelmeket,

melyekből most sokat leírok néktek itt.
Küzdöttem fáradozva és idők során

sok szépet alkottam, de annyi tönkrement:
mint porhanyó talajt ha pusztító vihar
támadja meg, csak kő marad meg, semmi más.
A népről szólok én, kik nem hatalmasok,
s nemrég a jóknak táborát sem ismerék,
kik mint a nyáj inkább a mélybe hajlanak.
0, mily hibásak vagyunk, jobban náluk is,
mert - sírva mondom - meggyengült a harci sor,
sok népvezér és sok tanító mester is
csak diszelegve ül. magasló trónuson:
kik küldve vannak égi étket osztani,
maguk is koldusok, s az orvosok között
nem egy halálos gennyeket hordoz belül.
S kik az utat mutatják, mélybe rántanak,
s vezetnek ott, ahol nem járt még senki sem.
Rövid szabály: utánuk jaj, ne menjetek,
s az üdvösségnek messzehangzó szója ez:
erkölcsöket taposnak sárba trónjaik.
s hiába van határ, csak dölyföket takar.

Halljatok, emberek, most és jövőben is,
mi vitt a szóra, hogy leírjam életem
(tudom, beszélni kár sokat, feleslegest),
le kell, hogy írjarn a megtörtént dolgokat
kissé talán felülről és hosszabban is:
nehogy hazug szavak, rágalmak érjenek.
Mert az istentelen szeretne arra is,
ki szenved, átkot, vádakat kiáltani,
hogy többet ártson, mint az összes fájdalom,
s hogy ezzel is gyáván kimentse önmagát.
E pár sor nyissa meg beszédeim sorát.
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De a tenger dühöngött és morgott miránk
még hangosabban sok napon keresztül, és
mi azt sem tudtuk, merre hajt a szélvihar,
s Istentől sem rnutatkozott menekűlés,

Mindenki rettegett, högy együtt meghalunk,
de én a legjobban féltettem a jövőt.

Hisz a tisztító víztől, mellyel Istené
leszünk, távoltartott a pusztító vihar.
Ezért jajgattam én, ez volt a szörnyű baj.
Ezért kiáltoztam kitárva karjaim,
hangom túlzengte a zúgó hullámokat,
s feküdtem megtépett ruháimban hanyatt.
Talán nehéz elhinni, mégis így igaz:
a többiek feledve sok keservüket
együtt imádkoztak velem, hajósok is
jámborságtól vezetve sok veszély között:
Igy együtt szenvedtek mindnyájan énvelem!

Te voltál, Krisztusom, megváltóm akkor is,
ki most is megmented viharban életem!
Midőn reménykedésünk végleg elveszett,
nem volt sziget, se kontinens, se hegytető,

se csillagok, hajóutak vezérei,
s hiába vártuk, nem jött biztató remény,
hová fordultunk volna annyi kín között?!
Lemondva mindenről, Hozzád fordultalll én,
ó, életem, lehelletem, fényem s erőm,

ki néha sujtasz, majd becézel, gyógyítasz,
de mindig a legjobban őrzöd életünk.
Sok megtörtént csodádról emlékeztem ott,
melyek kezed nagyságát hirdetik nekünk:
a tengert szétvágtad, ott ment át Izrael,
magasba tartott kéztől ellenség futott,
Egyiptomot szétszórták a csapásaid
vezéreikkel együtt, Úr vagy mindenütt,
kürtök s a nép hangjától omlottak falak.
Hozzáadtam még vélem tett csodáidat,
s kiáltottam: "Tiéd vagyok, mint voltam is,
fogadj el kétszer engem, drága birtokod,
tenger s a föld ajándékát, kit átadott
anyám imája és a szörnyű félelem.
Csak Néked élek, ha megmentesz kétszer is.
Ha engem elbocsátasz. szolgád küldöd el.
Tanítványod küzd most a vad hullámokon.
Kelj fel, Uram és jöjj, s nem lesz több félelem".

Igy szóltam és a szél haragja engedett,
a tenger csillapult s hajónk úszott tovább.
Talán mindez könyörgésem jutalma volt.
S az emberek, kik vélera jöttek a hajón,
hatalmas Krisztusunk hitére tértek ott
Istentől üdvösséget kétszer nyerve el.

Csanád Béla fordítása.
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