
CZESLAW MILOSZ

Bukás

Az ember halála akár egy birodalom bukása,
Melynek dicső seregei, vezérei és prófétái voltak,
Dús kikötői, hajói minden tengereken,
Ám most nem segít, szovetséget sem köt vele senki,

Mert városai üresek, népe szétszáratásban,
Hajdan jóltermő földjét belepte a bogáncs,
Szent céljai feledve, nyelve kihalában.
Falusi dialektus messzi, járatlan hegyvidéken.

Távozz tölem

Távozz tőlem, sötét szellem.
Ne mondd, hogy lényem igazsága te vagy,
és hogy egész életem a bűn rejtegetése volt.
Megátkozlak a percekkel, amikor önzetlenül szerettem,
még ha ritkán adódtak is.
Megátkozlak azzal, amit másokért cselekedtem,
még ha nem a legtisztább szándékkal is.
Ne gyötörj engem e válságos órán.

Kamaszszentek, harctéren élettel áldozók,
segítsetek nekem, nyomoréknak.

Hatalmas irgalom novérkéi, ismeretlenek, kik foglyokat mentenek meg
a szögesdrót mögött,

legyetek mellettem most az éji levegőben.

Erős szivü munkások, a vas napjait évekig hallgatva türdk,
osszátok meg velem elfeledett nevetek ragyogását.

Himnusszal idézlek benneteket és emlékezem.

Ha az ember lehet hozzátok hasonló,
az igaz emberi természetbőlrészt kaptam én is.

Nem kértelek, hogy megérints.
Nem kértelek, hogy szolits, sötét szellem.
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E folyosók

E folyosók, hol fáklyafényben járok
Psvíz csepe részik összetört kőlapokra.
Alább, aláb b a hegybe. Barátok szobrai asziklaöbölben,
M árványszem üek, csak a fény meg az árnyék

. Futtatja át arcukon az élők fanyar fintorait.
Igy, egyre tovább, útvesztdn a belső homályba,
Koboidok nélkül, tulajdon lépteim visszhangjaival.
Mignem a fáklya egy kétes fordulón kilobban,
És kővé válto zom a megszabott helyen.
De a sziklaomlásba temetett, elfeledett bejárat körül
A száljenyvesben, gleccserről szökő patakok part ján
Pettyes borjat ellik az ünő, a levegő kibontja
Sz ép, leveles spir áljait. mások előtt, akár előttem egykor.
És fölfedezik újra a hajna lok örömeit,
A hegyi kertekben szakajtott almák izeit,
Nem kell hát félten em azt, amit szerettem.
A vízvezetéket, amforát, rézmécsest megőrzi a föld.
És ha egy napon a medvét hajtó ku ty ák
Berontanak a szik la üregbe, s a távoli nem zedék fiai
Kibetűzik szálkás írásunkat a falakon,
Ámulnak majd, mennyit tudtunk mi m indabb ál, ami nékik öröm,
Habár hívságos palot ánk oly keveset jelent már.
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