
AUSlAs MARCH

Valószínűleg 1397-ben
született és 1459·ben
meghalt katalán költő.

Fiatallovagként V. Alfonz
aragóniai király seregé
ben szolgált. majd har
mincéves korától a költé·
szetnek szentelte életét.
Cant espiritual című költe
ményéből közlünk részle
teket.

Lelki ének
(részletek)

Mert nélküled nem érfel senki hozzád,
add a kezed! Hajamnál fogva rántsföl!
Ha kezemet nem nyújtom feléd én,
te kényszeríts, te vonszolj önmagadhoz!
Akarnék is magam elébed menni,
s ha akarom, miért, hogy nem teszem meg?
Nem kétkedem, szabad akaratom van -
mi gátol hát ebben az akarásban?

Fölkelnék én, ha nem renyhén akarnám.
Mi teszi ezt? A banök szörnyű súlya.
Ne a halál mondhassa ki a végszót:
akard te is! Tiéd akarnék lenni!
Kemény szívem lágyítsa meg szent véred,
hisz annyi mást kigyógyított ily kórból.
Ha késlekedsz, már haragod jelenti:
hogy irgalmad nincs mihez kezdjen bennem.

Nem vétkezem oly nyilván az eszemmel,
ahogy bűnnel terhelt az akarásom.
Isten, segíts! De őrült módján esdek,
mert ki maga indul, azon segítesz te,
és azokat, akik hozzád fu tamodnak,
be nem csapod - és ezt karod mutatja.
S kin hogy segíts, méltatlan én, mit végzek?
Erőm szerini, tudom, hogy nem igyekszem.

Bocsáss meg hát, ha őrült módján szólok,
hisz szavaim a szenvedés fakasztja.
Bár rettegem, pokol felé visz utam;
megfordulnék, nem ura lépteimnek.
De a latort nem jutalmaztad-é meg?
S ha úgy nézzük, tettekkel érdemelte?
Lelked ott fúj, ahol csaknéki tetszik,
hogyan s miéri, nem tudja hús-vérember.

Rossz keresztény vagyok bár tetteimmel,
nem haragszom, nem tégedet okollak.
És jól tudom, te mindig jót cselekszel,
és jót teszel, ha életet, halált adsz.
Egyforma mind, mi hatalmadból támad,
bolond, ki rád még bármiért neheztel.

521



/ót-nem-tudás és a rossznak szerelme:
ez az oka, hogy az ember nem ismer.

Tőled kérem, hogy szívem megerffsítsd,
akarásom kösd megakaratoddal,
s mivel tudom, nincs hasznom a világból,
te adj erfft elhagynom mindenestül.
S a jó ember amit belőled élvez,
adj érzenem e gyönyörbffl egy szikrát,
hogy testenz is, mely ellenenz rugodoz,
hadd örüljön, s nefolyton lázadozzék.

Isten, segíts! Mozdulni sem bírok már
tenélküled, mert testem több mint béna.
Megvénhedtek bennem a rossz szokások,
hogy keserű az erény íze számban.
6, irgalom, természetem fellázadt,
és gonosz az, nagy banömnek miatta.
Ha vétkemet halálommal megváltom,
az lesz nekem az édes penitencia!

Félek tőled, inkább, hogysem szeretlek,
elfftted én megvallom ezt abanöm.
Reménységem is össze van zavarva,
ádáz csatát érzek magamban dúlni.
Irgalmasnak. igazságosnak látlak:
érdem nélkül könyörül akarásod.
adsz, elueszel, mint tetszik, érdem nélkül.
Van-é igaz (hát mégén), ki neféljen?

(oo.)
Te adj erőt magamon bosszút állni
- nagy banökkel sértettelek meg téged! 
vagy testemen te elégítsd ki bosszúd,
de ne érintsd lelkem, mely Rád hasonlít.
S minden felett hitem, add, ne inogjon,
reménységem ne rendüljön meg bennem:
a szeretet nemfogy, ha ffk szilárdak.
Am kérésem ha testi, meg ne hallgass!

6, lesz-e még, hogy áztatom az arcom
édes könnyek vizét hullatva rája?
Töredelem forrásából fakadnak:
ez az a kulcs, melyajtót tár a mennybe.
A megtörtség keserű könnyeket szűl,

mertfélelem, s nem a szeretet ontja.
Ezeket is add, hogy Mven hultossam,
hiszen utak, mik azokhoz vezetnek.

Déri Balázs fordítása
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