
ANDRZEJ JAWIEN

AZ EGYHÁZ
(részletek)

Pásztor és forrás
Falak

Látom az egyenes falat, vagy inkább a fal töredékét :
futnak a lapos pillérek a kagylók két oldalán,
melyekben a futásukban megakasztott szentek szereinének
átadni egyetlen mozdulattal
valamilyen óriás Mozgást, mely

a kitárt könyvekMI árad belénk, emberekbe.
És nem nyomják le ezt a falat a boltozatok,
nem nyomják le az élő emberek, kik messze

fáradt szivek kamráiban laknak,
nem húzza le még az a szakadék se,

mellyel most burkolja be magát a föld
- amig az ember arra szűletik, hogy mint csecsemő

anyamellet szivjon.

Szakadék

Abyssus abyssum invocat
Térnek látod mindig, a levegő zuhatagával teltnek,
melybe üvegszilánkok visszfényei vágnak,
mint szemesék tárva messzi kövekben.
Kérlek, lásd meg valahára ezt a szakadékot is,
melya szemek visszfényeivel ragyog,

Minden ember ott hordozza azt magában.
és az egybegyült emberek úgy vonszolják ezt a szakadékot

mint a hajót vállaikon.
És nincs e nagy mozgásban semmi, amit elkerülhetnél,
tárt szemeid sugarával, mint tollal irva jeledet.
Ha a gondolat nem tárja fel a szakadékot,
ne véld, hogy már bezárult.
Noha szemed sugara el nem éri,

a Hajó mégis a vállakra 'kúszik:
vele együtt testet ölt a Szakadék, hogy igy

minden emberben Ténnyé váljék.
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A néger

Épp te vagy az, Én Drága Vérem,
érzem benned az óriás világrészt.

hol a folyók hirtelen megszakadnak
és a nap úgy égeti ki a szervezetet,
mint a kohó kemencéje az ércet

~ érzem benned, hasonlón gondolkodunk:
s ha gondolkodásod nem ugyanúgy halad,

mégis ugyanazon a mérlegen
választja el az igazat és a tévelyt.

Megvan tehát az öröm:' egy mérlegen mérni a gondolatokat,
melyek másként ragyognak a te szemedben és az enyémben,

noha ugyanaz a tartalom rejlik bennük.

A padozat

E helyen talpunk a földdel érintkezik,
melyen annyi fal és oszlopsor épült -
hogy nem veszel el kiiztűk, de mégy és megtalálod

az egységet és az értelmet -
azért van, mert Ez vezet. Ez kapcsolja össze
nemcsak a reneszánsz épületek tereit.
de bennünk is a távolságokat,
kik oly nagyon tudatában járunk

gyöngeségeinknek és bukásainknak.
Te vagy Ez Péter, padozat akarsz itt lenni,
hogy Rajtad járjanak (előre haladva, nem tudva, hová)
hogy egy térbe kapcsolódjanak a látás által,
mely segit megszűlni a gondolatot.
Az akarsz lenni. aki a talpaknak szolgál 

mint a szikla a juhok kis patáinak:
Szikla a gigantikus szentély padozata is.

A legelő a kereszt.

A kripta

Tehát el kell indulnunk, megannyi
léptek nyomán. Szét kell vájnunk a sziklát, hogy rátaláljunk
a juhpatáktól megtiport emberre: akkor nem tudták. kit taposnak ~~

a halandó embert vagy Azt, ki örökké él?
A kripta azt suttogja neked: az egész világot eléri végzete,
s mint a megfáradt vándor, egyszer végleg megpihen.



Evangélium

Az igazság nem olajcsepp a sebre, hogy ne fájjon, ami éget,
nem ültetik szamárra, hogy körülvigyék az utcán -
az igazságnak szenvednie s rejtőzni kell.
Minden idegszál megfeszül az agy szerkezetében, valahányszor
valami összeomlik bennünk, mint egy épület - tudjuk: nem elég
csak kivülről rendbehozni, a biztos támasz az alap,

mint csónaknak a hullám.
Az igazság fölemeli az embert. Ha nem igy volna,

kétszeres teherként
nehezedne ránk az épület, mert ami minden emberben közös,
ott rejtőzik valamennyiünkben, mint titkos aroma -
mig mások riadtan futnak, együtt a szamárral
(kevesebb-e az utcán az igazság? vagy egyre több?)
mi bátran tekintünk előre, nem vesz erőt rajtunk a félelem.

Forrás és kéz

Mivelhogy az egykor kimondott szavak tartanak meg,
gyorsan kimondjuk őket, nagy-remegve, hogy semmi se

változzék bennük . . .
Csak ennyi az egész?
Tudom, hogy létezik a Kéz, a nem-látható, és ez a Kéz

megőriz,

hogy minden erőnket megfeszitve felszinen tartsuk a csánakot,
mely megy tovább, előre,

s dacol a zátonyokkal.
Vajon elég csak a forrásban elmerülni, s nem figyelni a

láthatatlan Kézre?

A két város

Valamennyien két városból, de egy szívből származunk.
Igy kell élnünk szívünk ellenére -
és ismét egymásból kell élnünk,
másképp nem létezhetűnk,

minthogy a két várossal egyetlen egészet alkotunk
(erről beszélgetünk órák hosszat a Harmadik Világ fényében

azon az estén,
melyen az est önmagára talál, és elveti az egésznapos fény

hamis csillogását).

Fordította BALÁSSY PÉTER PÁL és SINKÓ FERENC
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