
ALFRED DROIN:
MAJORA CAMANUS

Elzász mezői és a sík Flandria tája,
és elgondolkozón követtem a tarlón át
szelíd nyájad nyomát s a pásztort, akinek
árnyát az alkonyok fantasztikusra mossák;
jártam mélyútjaid, hol a hegyipatak
rohan, és olykoron megálltam, ajkamat
hogy részegítse még jobban kemény arómád

Hűs éjeid előtt, ha közeleg a nyár,
megittasultam én estéid mámorátul,
láttam, ha barnul a Ballonok lába már
s lugasaid arany színére szürke árny hull,
mikor mezőiden végigborul a csend.
Az árnyék és a fény a halálról üzent
s nagyszerűségüket öltöttem föl palástul.

S vidította szemem tiszta virradatod,
mely mint a hirtelen fölszálló hű galambok:
mellük ezüstje a párák közül ragyog,
ezrével szállnak és szárnyuk csapása harsog,
tolluk fehérjitől ifjulnak a fenyők,

fölveri szerető daluk a levegőt

és csókkal végezik az ártalmatlan harcot.

S fényes városaid! Ababérkoszorúk
láttán hogy megfakult levendulád s a mentád!
Szigorúbb ütemet tanított a szavuk;
láttam: a kő alatt álmodnak a legendák,
s elfeledtem hamar, falaik foglya már,
a barázdát, amit ekék zord vasa váj,
s a méhek zümmögő dalát, mely lomb közt zeng át.

Te tápláltál velük, antik eszményiség:
a katedrálisok szerelmes rabja lettem,
ablakaik: örök virággal teli rét,
tömjénfüstjük fakó körben kereng szünetlen,
s bennük úgy nyög s zokog olykor a zene fel,
mint egy isten, aki kereszten vérzik el
s jajára a remény szavát kiáltja fennen.

Mely fölött rongy nap ég, megvetve ezt a kort,
a Művészet nevelt múzeumaid mélyén,
kortyolva ittam e nemes szeráfi bort:
vágyam megszínesült Schongauer pávakékjén,
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s Grünewald, a zseni, kiben forr a pokol,
a démont tárta föl, kivel uralkodol,
te hús, s a holtat is szögvert sebbel tenyérjén.

De drága táj te, hűs vizekkel bő vidék,
hol termékeny a nő, mint szölleíd, ha rakvák
fürttel roskadtukig a karcsú venyigék, 
mosolygó völgyek és ti híres, enyhe lankák,
hol bölcs törvényeit vetette Róma el,
jövő bölcsője és kit a kereszt kegyel,
latin föld, melyre várt igért jogán a nagyság:

Fennséged igazán nem látom én, csak a
nyugodt fennsíkokon, hol véreim pihennek
s villan a sírkövek fehér márvány hava:
ott gyúl föl igazán szívemben a szerelmed;
ott látom, a komor háború káoszán,
amit másutt hevem észre sem vett talán,
s hárfám húrjai ott imáddal egybezengnek.

Ime ott győztek ők és ott szenvedtek ők,

öldökölt az acél, de nem rettent a lélek,
lábukat, kezüket tépte a dróterőd

s lehelletük tüzén a piszkos maszkok égtek:
szörnyű troglodyták, kenyerük mint a föld,
reményük végzete sorsukon ott betölt,
s tárt sírjuk éjjele kapuja lett az égnek.

Anyai szíveden most már alusznak ők,

mély nyugalmuk fölé virágokat vírágzol,
oltár lett mindenik kietlen szirttetőd

és zeng a fájdalom méltóságos dalától.
Örizd meg ó nekünk, Elszász, e harcosok
testét, könyörgök én és térdre roskadok
s füve ddel takarom szívem, mely egyre gyászol.

S ha egykor elhagyom erdőid és meződ,

hajnalaid, galamb röpteként villanókat,
hosszú alkonyaid a nyáresték előtt,

városaid, szelíd lankáid és a tókat:
annyi emlék közül egyet majd elhozok:
tarlott tetőidet, min hún* szenny tapodott
s mártír fenyőidet, mik sírokra hajolnak.

'" A németek népies francia elnevezése.
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