
Léopold Sédar Senghor

BÉKEIMÁnSÁG ORGONASZÓRA*
Georges és Claude Pompidou-nak

" ... Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. "

1.

Urunk Jézus, e könyv végén, melyet úgy ajánlok neked, mint
szentségtartóját a szenvedésnek.

A Na.gy Esztendő kezdetén, békéd napsugarában, mely Paros
ha-eas tetőin ragyog -

Bár jól tudom, hogy az óceánok vihar- s gyűlölet-tépte partja újra
véreim vérétől lesz vörös,

És jól tudom, hogy ez a vér a tavaszi áldozat, mellye! hetven
esztendeje hizlalják a Fővámszedők a Birodalom földjét -

E kereszt tövében, Uram - de ez már nem Te vagy, nem a
szenvedés fája, hanem az ó- s ujszövetség fölött a megfeszített Afrika,

Jobbkarját hazám fÖlé nyujtva s baloldalával Amerikát
árnyékozva be,

Szíve pedig a drága Haiti, Haiti, rnely merészen szót emelt az
emberért a zsarnok ellenében -

Négyszáz éve keresztrevont s mégis lélegző Afrikám tövében
Hadd mondjam el Neked, Uram, béke- s bocsánat-imádságát.

II.

Uram Istenem, bocsáss meg a fehér Európának!
Való igaz, Uram, hogya világosság négy századán át szelindekei

nyálát s csaholását ontotta jöldjeimre,
És megtagadva fényedet és szived édes szelídségét, keresztények
Raktak tüzet könyveimből a táborukban, tördelték szét tábláimat,

hurcolták el tudósaímat s doktoraimat.
Puskapory,k villámlón zúzta szét a törzsfőnökök büszkeségét,
S golyóik napjárásnyi birodalmak zsigerét hasogatták, Nyugat

Szarvától Kelet Égövéig,
Vadászmezőként gyujtogattá1c az illetetlen szűz erdőket, s a

nemtőket és ősöket szép békés szakálluknál fogva ráncigálták,
S vallásuk titkait holdkóros polgárok vasárnapi játékává gyalázták.
Uram, bocsáss meg néki/c, akik miatt az aszkíákból makizárdok

lettek és királyaimból őrmesterek,

Szolgáimból boyok, parasztjaimból bérmunkások, s népemből

proletár nép.
Meg kell bocsájtanod nekik, kik úgy vadásztak fiaimra, akár

csorda vad eletántra.
És korbáccsal nevelték őket, s fekete keze lett belőlük a

[ehérkezűeknek.

Feledkezzél meg haragodban róluk, kik tíz millió fiamat ragadták
idegenbe hajóík dögletes gyomrába zárva,

És kétszáz milliót kiirtottak belőlük,

• Léopold Sédar Senghor a néger Afrika legnagyobb költője. Franciaországban egye
temet végzett, majd ugyanott tanár, s utóbb egyetemi tanár lett. Afrika fUggetlenségének
kimagasló harcosa, egy ideig nemzetgyűlési képviselő; jetenteg a MaIi Államszövetség
egyik vezetője, mint szülöhazájának, szenegáliának legmarkánsabb politikai egyénisége.
Mélyen katolikus költészetében a néger költészet ősi hagyományait egyesíti a francia (el
sősorban claudeIi) tradiciókkal.
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S magányos vénséget hoztak fejemre éjszakáim mély erdejében s
nappalaim lápos sivatagában.

Uram, szemem elködösül,
S íme szívemben ágas/wdni kezd a gyűlölet kigyója, pedig már

holtnak hittem ezt a kigyót ...

III.

Old meg, Uram, mert folytatnom kell utamat, s most kiváltképpen
Franciaországért könyörögnék.

Uram, a fehér nemzetek közt állítsd atyád jobbjára Franciaországot.
Ö tudom én, Európa ő is, s mint északi martalóc, ragadozta

fiaimat ő is, trágyázni cukornád- s gyapotföldjeit, mert trágya a néger
vére,

S kék falvaimra ágyúkat hozott és halált hozott ő is, egymásra
uszítva enyéimet, mint koncon marakvó kutyákat,

S kik ellenálltak, azokkal úgy bánt, mint lázadókkal s banditákkal,
és köpött a messzenézők fejére.
. Ki bocsájt meg, Uram, Franciaországnak, aki szájjal az egyenes
utat vallja, de lábával álutakon jár,

Asztalához hív, de kenyeremet magammal hozatja, jobbkezével ad
és ballal a felét visszaveszi ?

Ki bocsájt meg, Uram, Franciaországnak, aki gyűlöli megszállóit,
de engem megszállásával nyomorgat,

A hősöknek diadalmas utat nyit, de a szenegálokat zsoldba igázza
s a Birodalom fekete vérebeivé teszi őket,

S aki maga a Köztársaság, de az országokat kiszolgáltatja az
Engedményes Szipolyozóknak,

Hogy Kongómat, édes Mezopotámiámat, nagy temetővé tarolták a
fehér nap alatt?

IV.

Ö Uram, távoztasd emlékezetemből Franciaországot, azt, aki már
nem' Franciaország, a hitványság s gyűlölet álorcáját Franciaország
arcán,

A hitványság és gyűlölet ez álorcáját, melyet csak gyűlölni tudok
- de nincs-e jogom gyűlölni a Rosszat.

Mert nagy szeretettel szeretem Franciaországot.
Aldd meg e szorongatott népet, mely kétszer is le tudta lökni

oilincsét s meg merte hirdetni a szegények királyságát,
S a nappalok rabszolgáit .szabad, egyenlő, egytestvér emberekké

tette.
Aldd meg e népet, mely meghozta nekem Jóhíredet, Uram, s lomha

pilláimat hited fényesséJJére megnyitotta,
Es megnyitotta szívemet, hogy megismerje a világot, új

testvérarcok szivárványát tárva fÖZ.
Köszöntelek, testvéreim: téged, Mohamed Ben Abdallah, téged,

Razafymahatratra, s téged is messze-távol, Pham-Manh-Tuong,
titeket, ti békés tengerek, ti bűvös erdők,

Katolikus szivvel köszöntelek mindnyájatokat.
Ö jól tudom, hogy számos követed, Uram, úgy hajszolta-űzte

papjaímat, mint a vadat, s rettentő dúlást rendezett jámbor faragott
képeimben,

. Pedig szót is érthettiink volna, mert mik voltak ezek a képek:
Já/wb-létra, a főldtől mennyedíg, .

Olaj-lámpás, melynek lángjánál virrasztva várhatjuk a hajnalt, 8
csillagok, a Nap előképei.

Tudom, hogy sok hithirdetőd adott az erőszak fegyvereire áldást
és kötött alkut a bankárok aranyával,

De kell, hogy letruenek árulók és ostobák.
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V.

Ú áldd meg, Uram, e népet, ki álarca mögött keresve keresi
tulajdon arcát s csak alig-alig tudja megtalálni,

S Téged keres a belét-csontját roncsoló éhségben és hidegben,
S a menyasszo1W özvegységét siratja és az ifjútól elrabolták

ifjúságát,
S az asszony, ó, férje kilőtt szeméért jajgat, s az anya romok közt

kutatja gyermekének álmát.
Ú áldd meg e guzsát szaggató népet, ezt a népet az ebek

harmincadján, mely szembeszáll a hatalmasok és hóhérok falánk
falkájával,

S vele együtt áldd meg Európa minden népét, Azsia minden népét,
Afrika minden népét s Amerika minden népét,

Aki vért és kínokat izzaq; s a millió s millió hullám közepében
bodros fejével lásd meg népemet.

S add meg meleg kezüknek, övezzék körül testvér-kezek övével a
földet

BÉKÉD SZIVARVANYA ALATT.

Párizs, 1945. január
Rónay György fordítása

,...

ITT LűKTETSZ

- A trolibusz is elsuhant,
még rémlik piros villanása,
a mozdulatlan nap alatt
felcsattan az utcai lárma.

Te bennünk vérző irgalom,
sugár szemek testvéri fénye,
micsoda konok ~zerelem
szivárog arcom közönyébe.

Kivájnám én a szememet,
mert embert még sohase látott,
aki egy vagy mindenkivel,
talán még azt is megbocsájtod.

Szikrázik az aszfaltos út,
lobog a fák tavaszi zöldje
- ami jót látsz másban, tudom,
belém ültetnéd mindörökre.

Itt lüktetsz, égi szerető,

te utcai nép vonulása,
tiéd a testem és ruhám
s a köznap földi ragyogása.

Egy csöndes és poros kapu
nyitja ki hűvös barna száját
- leheld rám végre mosolyod
a -magányosság asztalánál.

Szomráky Sándor
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