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R U D Y A R D K I P L I N G : 

AZ UTOLSÓ DICSÉRET 
Az Isten csillag-sátorába hívta minden angyalát 

És így tanácskozott a mennybeli sereggel: 
«Ez itt a vég, megroppan az ereszték, 
S ledől a föld, a semmibe reped szét. 

De szóljatok: Szavam szerint a mennybe kell-e tenger?» 

És akkor zengett ércesen sok híres tengerész: 
«A szél minket dühöngve verdesett el, 

Röpültünk és nyomunkba dőlt az orkán, 
De Isten látott minket a vitorlán 

S a cápa mégse falt belénk, elhallgatott a tenger.» 

Hát erre fölkiáltott Júdás, aki elárulta Őt: 
«A kárhozaton különös kegyeddel 

A jéghegyeket nekem megígérted, 
Hogy esztendőben egyszer meg ne égjek, 

De akkor megbocsáss nekem, ha nem maradna tenger.» 

És akkor így panaszkodott a Kedvező Szél Angyala: 
(Ő menti meg a jégtörőt, őrült szeleket nyergel): 

Toronyban élek én, nagyon vigyázok, 
Megőrzöm minden vízbeli vonásod, 

S mi lenne dolgom, Istenem, ha nem dagadna tenger?» 

S megint fölzengett ércesen sok híres tengerész: 
«Gyorsak vagyunk mi: jobb a fergeteggel, 

És haragudtunk, mert a szél lekókkadt, 
A széllel együtt hajtottuk hajónkat, 

Kölykök vagyunk-e, pityeregjünk, ha dühöng a tenger?» 

S a korláton kihajított szerecsenek így szóltak ott: 
«Rabok vagyunk, elnyűtt húsunkba tép a kender, 

Boldog karoddal mégis megragadtál, 
Midőn az örvény fejünkre szakadt már, 

S itt szenderegtünk, míg Szavadra megapadt a tenger.» 
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S a vastag-izmu Pál Apostol Istenhez így harsogott: 
«Letérdepel, akit a tenger mélye nyelt el. 

Hajómat egyszer jól lehorgonyoztam, 
Tizennégy szerecsent a víz alól kihoztam, 

S kegyelmedet elzúgta nékik a máltai tenger !» 

Megint fölzengett ércesen sok híres tengerész, 
S kezük a húrokon ügyetlen ütemet ver: 

«Kátrányos és kemény a mi hüvelykünk, 
Keményen és bolondul énekeltünk, 

Engedsz-e még egy éneket, ha nem dörögne tenger?» 

Zsibongtak erre komoran a nyugtalan kalandorok, 
A pelengér előtt, bilincsbe-vert kezekkel: 

«Kibujtunk bánatodból, Spanyolország, 
Letéptük bánatunk kemény koloncát, 

Növeld, vagy öld meg, Istenem, nekünk hazánk a tenger !» 

Aztán így dörmögött egy nagyszakállú, vén szigony-halász, 
Ki annyi bálnát bölcsen szeletelt fel: 

«Hajónkkal én a jéghegyekre törtem, 
Láttuk magunkat a jeges tükörben ! 

S kihülnek a kalandok, hogyha nem kerülne tenger !» 

Nohát, elzengte végső énekét sok híres tengerész: 
«Se víz, se föld, a mérce üres egeket ver! 

Üveg-vidéken zengenünk hát kell-e, 
S ne fujjon ránk a szél erős szerelme? 

Vedd vissza arany-hegedűdet, jobb nekünk a tenger!» 

A sok beszédnek Isten véget int, a tengert fölveszi, 
S betölti partjait örökös végtelennel, 

Mert nem öröm a darvadó dícséret, 
S a tengerész a tengerekre térhet: 

Szolgál az Úrnak boldogan, körötte zeng a tenger. 

A csattogó vihar, s a zúgó örvény mind a tengeré, 
Száguld a szél, a nap ragyogva felkel, 

S az égbe minden hajó bevonulhat, 
Hogy dicsősége legyen ott az Úrnak, 

Aki szerette tengerészeit, s dörög tovább a tenger ! 
Horváth Béla fordítása. 
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