
Charles Péguy:

A GYERMEK, AKI ELALSZIK

Ami engem illet, mondja Isten, én nem ismertem
soha olyan supet a nagy világban,
mint ezt a kis fiút, ki beszélget a jó Istennel
egy nagy kert közepén;
aki kérdez es e·gyre csak felel (de inkább csak felel);
okosan és komolvan
s meg is kapja a jó Isten vigasztalását
s mondhatom, e vigasztalás
közvetlenül belőlem ároo.

Nem ismertem semmi olyan szépet a nagy világban, mondja lsten,
mint azt a pUfók gyermeket, aki merész, akár egy ,apród
s édes, akár egy angyal
és hússzor mondja, jó napot és hússzor mondja, jó estét és ugrál közben'
s nevet és játszik.
Egyszer nem elég, hogy mondja, elmondja többször is,
köszönget, hogy jónapot és jóestét
illemtudón,
köszönget jobbra-balra hússzor is, van, aki megszámolja, hányszor,
ámde én is mindent számon tartok.

Mert az örökkévalóság s a végtelen idő

egy pillanat a tenyerem mélyében.

Semmi sem oly szép, mint egy gyermek, aki imával alszik el, mondja Isten,
mondom nektek, semmi sem oly szép e világon,
még én sem láttam ennél szebber a világon,
nem ismerek szebbet, pedig mily szépség
és csoda árad szét mindabban, amit teremtettem,
rengeteg szépség árad szerteszét.
Millió s millió csillagot láttam tovagördülni a Wbaim alatt, annyit, mint a

tenger homoks~eme,

láttam nappalakat, lobogtak, mint a tűz,

láttam júniusi, júliusi s augusztusi izzó nappalokat
s láttam téli estéket, fehéren csillogókat, szépeket, mint a tündöklő palást
s láttam édes nyári estéket, a Paradicsomban az alkonyok ilyen nyugalmasak,
e nyári estéket csillagok lángolták be.
Es láttam dombokat a folyóparton s templomokat, melyek mind az én házaim
és Párizst és Reimst és Rouent s katedrálisokat, ameLyek szintén palotáim s

kastélyaim,
oly szépek, hogy a mennybe is beillenének
s láttam királyságok fővárosát és Rómát, a keresztények fővárosát

s hallottam énekelni a misét s a győzelmes litániákat.
S láttam fennsíkokat és völgyeket,
szépségükről ódát lehetne költeni.
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S láttam a mély tengert, a mély erdőt s az ember mély szivét.
Láttatm szerelmes szíveket tele teljes élettel
s láttam áldozatos szerelmeket, ragyogókat, mint a mágLya,
láttam mártirokat lelkes hittel tele,
ahogy a kínpadon s a vasfogak között őrlődtek

(olyan fegyelmezettek voltak, mint a katonák,
lelkük kigyúlt, a menny előízét izlelték.)
Láttam mártirokat lángolni, mint ~zu~okfáklyákat,

arra készültek, hogy örök pálmát lenget majd a kezük,
s láttam·peregni vaskarmok alatt
vércseppeket,melyek ragyogtak, mint a gyémánt.
'Es láttam könnyeket, amelyek úgy égtek, mint az égen a csillagok.
S láttam könyörgő szemeket és gyöngéd pillantáIsokat
tele a szeretet eszeveszett lángjá:rol,
melyek ragyognak örökké az éjszakákban és átrOJgyogják az éjszakákat
s láttam teljes életeket a születéstől a halálig,
a meqkereszteléstől az utolsó kenetig
úgy'gombolyodni le, mint a pamutgombolyagot.
Szóval nem ismertem szebbet, mondja Isten, a nagy világon,
mint ezt a gyermeket, aki elalszik imával az ajakán
/IZ őrzőangyal szárnyai alatt
s aki ránevet az angyalokra, mielőtt elaludna
s aki lassan elfelejt mindent s nem érti a szót már,
a miatyánkot elmondj,a még nehezen, de összekeveri az üdvözléggyel
s kÖ2!ben fátyol sroll a pupillájára,
az átom fátyla leng a pupilláján és a szaván.
S láttam a le,gnagyobb szenteket s mégis mondhatom,
nem ismertem szebbet és édesebbet e világon,
mint ezt a gyermeket, aki elalszik imáMl az ajakán
(mint ezt a drága lényt, aki elalszik bizalommal)
s aki összekavarja a miatyánk és üdvözlégy szavait.
Ú semmi sem oly szép s a Szűzanya véleménye is ez.

Es mondhatom, ez az egyetlen pont, amelyben egyezik a véleményünk,
mert majdnem mindenben más-más véleményen vagyunk,
hisz ő az irgalom forrása
és én az örök igazság V<lgyok.

Ölbey Irén fordítlÍ:r4
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