
Meditáció
Uram, nagyon is lehetséges, hogy tévedtek, akik Téged dicsérnek.
Nem voltál trónon ülő király, akihez a földi siralom völgyéből áradnak
Imák és tömjén füstje.
A trón, amit képzeltek, üres volt és keserűen nevettél
Látván, hogyan fordulnak reménykedve Tehozzád,
Hogy megvédjed gabonájukat a jégveréstől és testüket a betegségtől,
Hogy megmentsed őket a járványtól, éhségtől, tűztől és háborútól.
Vándorként megpihenve láthatatlan folyóknál, kicsiny mécsest őriztél meg
csak a homályban,
És mellette, elgondolkodva, megráztad fejedet,
Annyira szerettél volna segíteni nekik, boldogan, ha ez sikerült.
Együtt éreztél velük, megbocsájtva hibáik,
És minden csúfságért, amit templomaikban összehordtak.
Uram, szívem tele ámulattal és szeretnék Veled beszélni,
Mert azt hiszem, ellentmondásaim ellenére megértesz.
Úgy tetszik, most már tudom, mit jelent embereket szeretni
És miért gátol meg bennünket ebben a magány, a részvét s a harag.*
Elég erősen és sokáig meditálni egy életen,
Például egy asszony életén, ahogy én most teszem,
És megmutatkozik ezeknek a nagyon is gyönge embereknek a nagysága,
Nékik, akik becsületesek és bátrak tudnak lenni, mindvégig türelmesen.
Mi mást tehetnék Uram, mint hogy erre emlékezzem,
Térdet hajtva könyörgőn megállva Előtted,
Hősies tetteikért kérve: dicsőségedbe fogadj be.

Gömöri György fordítása

CZESŁAW MIŁOSZ

*„…Un vieil amour / Usé
par la pitié, la colère et la
solitude” (Oscar Miłosz).

939

A VIGILIA KIADÓ ÚJDONSÁGA

VASADI PÉTER: Tenger mögötte

Vasadi Péter leg utol só, Csönd születik cí mű kötete 2016 tava szán jelent
meg a Nap kút Ki adó gondozásában. Az ezután született ver seit egy fe-
kete szí nű, „Új versek, 2016. IV.–” fel irattal ellátott dosszié ba gyűjtötte.
Köny vünk ennek a dossziénak az anyagát, vagyis a költő éle tének utol-
só bő másfél évé ben írt köl temé nye it tar talmazza. Ára: 1900 Ft
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