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Se tanta pena tenho merecida

Ha ennyi sok fájdalmat érdemeltem,
ha ez kitartó kínom viszonzása,
úrnőm, tegyél könyörtelen próbára,
felajánlom neked, íme, a lelkem.

Érezzed csak, hogy szolgálni születtem,
megvetés, nemtetszés, durvaság járja,
állhatatosság és gyötrelmek árja,
hogy a létharcba szolgálni bementem.

De szemed tükrétől van-e oltalom?
Kényszerből ám mindenki engedékeny,
de nekem majd a szívem lesz a pajzsom.

Mert ahogy küzdök vadul és keményen,
még csak nem is védekezés a harcom,
ahogyan táncolok itt pengeélen.

Quem pode livre ser, gentil Senhora

Ki lenne elég szabad, hölgyem drága,
hogy téged józanul értéken mérne,
ha a Fiú, kinek nincs szeme fénye,
beköltözik hozzád a szembogárba?

Kacérkodik, hódításban nincs párja,
itt él, és tiszteli udvari népe;
csupa tűz s finom báj megjelenése,
melyben Ámor saját magát csodálja.

Ki a szűz hóban rózsát látni képes,
melyet göndör aranyfürt tart kordában,
ha átnéz e fényes glórián túlra,

aranyszálat fog látni, mely a kétes
lelkek szívét középen szúrja által,
ahogy a nap a kristályt általszúrja.

Tomou-me vossa vista soberana

Elragadott a felséges kinézet,
a kezemtől fegyveremet elzárta,
hogy bizonyítsa, ki védelmet várna
e csodás szemektől, az bizony téved.

A még nagyobb győzelem érdekében, 
ott volt nekem a józan ész mentsvára;
mentettem magam, de minden hiába,
az Ég ellen ember semmit sem ér el.

Ám még hogyha volt is ilyen ígéret,
hogy nagyságod a babért learatja,
arról mindenki tudta, mit sem érhet.

De mivel ezt én már nagyon is értem,
nem nagy szó fölöttem a diadalja,
míg nekem a legyőzetésem érdem.

L U Í S  D E  C A M Õ E S
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Tanto de meu estado me acho incerto

Olyan furcsán ingatag a kedélyem,
didergek, mégis felszökik a lázam;
csak sírok és nevetek egyfolytában;
fog, de semmit sem ér az ölelésem.

A világot zűrzavarosnak érzem;
lelkemből tűz, szememből folyó árad;
egyszer remény, egyszer meg kétely támad,
egyszer ráhibázom, egyszer elvétem.

A földön állva az ég felé tartok;
egy óra ezer év, habár fordítva,
ezer év alatt nem juthat egy óra.

Ha megkérdezik, hogy miért andalgok,
nem tudom; talán az a titok nyitja,
hogy megláttalak téged, drága Donna.

Quem presumir, Senhora,  
de louvar-vos

Ki merne, Hölgyem, téged rímbe szedni,
aki nem Isten, csak földi halandó,
kinek legnagyobb büntetés adandó,
ha merészeli szemét rád emelni.

Ne akarjon senki rólad verselni
még ha ritka is, mint holmi csavargó:
a szépséged annyira kimagasló,
hogy csak Istennel lehet összevetni.

Áldott a te lelked, hogy azt akartad
ilyen nemes adomány birtokában,
mint tiéd, Hölgyem, szíved nekem adjad.

Lelkem belsejében foglak rejteni;
nekem a kegyes arcodat mutattad,
én téged nem tudlak elfelejteni.

O fogo que na branda cera ardia

Látta a puha viaszgyertya lángja 
a bájos arcot, mit látok lelkemben.
A vágy más tüze szítja hevesebben,
hogy a napon győztes fényt leigázza.

Ahogy felgyullad a két hő szív vágya,
már szemtelenség, milyen türelmetlen,
roppant dühvel tör kedvese ellen,
hogy csókolja a helyet, ahol látja.

Szerencsés az a láng, mely kiapasztja
vakmerőn a hő vágyat és gyötrelmet
a szemben, mely a világot uralja.

Hölgyem, itt minden Elem arra termett,
hogy szeressen, azt a havat tűz marja,
mely tüzeli az észt és a szerelmet.

Alma minha gentil, que te partiste

Nemes lelkem, ki oly korán elhagytad
ezt az életet beteljesületlen,
nyugodj az Égben örök kegyelemben,
én leszek a Földön bús ittmaradtad.

Ha odafent, hol helyed elfoglaltad,
szabad még egyáltalán emlékezned,
ne felejtsed el az égő szerelmet,
ahogy szememben tisztán tapasztaltad.

Ha egyszer téged részesítne kegyben
a kín, melyből amúgy bőven volt részem, 
a könny... most hogy elmentél, semmi lettem.

Kérd, ki élted félbe törte, ítéljen,
hogy lássalak hamar, vigyen most engem,
mint tőlem elvitt oly hamar, hadd kérjem.
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Ah! minha Dinamene! Assim deixaste

Ó, Dinamené*! Most magára hagytad,
ki nem hagy fel soha téged imádni.
Ó, nimfa, már nem foglak soha látni,
Az életet olyan hamar feladtad.

Örökre itt hagytál, hogy akartad,
aki nem tudott téged nem csodálni?
A hullám tudott volna ellenállni,
ha nem látod, mennyire megbánthattad?

Így nem szólhat más, csak a vad enyészet
halálomról, mert téged szemfedélbe
takart korán, mit tűrsz áldozatkészen.

Ó tenger, ó ég, ó keserű végzet!
Annyit milyen eljövendő bú érne,
hogy e rút keveset bánatban éljem?

Quando de minhas mágoas 
a comprida

Ha a bánat okozta délibábom
szemem unos-untalan megigézi,
álmomban ezt egy fantom úgy tetézi,
hogy az életet álomnak találom.

A vágyakozásban, hol pillantásom
a tágas mezőt elterülve nézi,
futok felé, de ő kényszernek érzi,
s csak távolodik tőlem egyre, látom.

Kiáltok – Ne fuss el jámbor tünemény! –,
ő meg álmomban a szégyentől égve,
mintha szólna, bár nincs testi mivolta,

megint elfut, üvöltök: Dina... remény...
mire kimondom, látom feleszmélve,
nincs itt az embernek illúziója.

O céu, a terra, o vento sossegado

Az ég, a föld együtt a lágy széllel;
hullám, mely a homokon szétterült, 
sok hal, mely mély álomba szenderült,
a nyugalmas, lecsöndesült éjjel...

Aónio halász, ki most széjjel
a parton szórja könnyeit, leült,
nevén nevezve azt, kit elkerült,
ki nem kel már életre a névvel.

„Hullám – mondta –, míg Ámor meg nem öl,
add vissza a Nimfát, kit oly korán
elragadtál, ki oly keveset élt.”

Válasz nincs. Moraj a tenger felől;
lágy remegés a rezgő fák során...
Hang a szélben, csak a szélnek beszélt.

Cá nesta Babilónia, donde mana

Itt, e Babilonban, hol csak silány
földünk rossz kincsének nyílik a tér;
itt hol még Ámornak sem jut babér,
s Venus anya pénzéhes utcalány;

itt, hol nincs jóság, rosszból sincs hiány,
és az önkény erénynél többet ér,
itt, hol álnevekből a vak s ledér
állam szerint nem lehet viszály;

itt, e labirintban, hol bölcs, vitéz
lovag hiába kéreget bizony,
mit sem ád a hitvány s a kapzsi kéz;

itt, e sötétben tombol az iszony,
a dolgom teszem, mit a sors kimér, 
sosem felejtlek el téged, Sion.

* Camões hajótörésben elhunyt, kínai múzsáját illeti ezzel a névvel.
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Posto me tem Fortuna em tal estado

Fortuna tette, hogy ilyen a múltam,
habár mindent lába elé vetettem.
nincs mit veszítsek, annyit veszítettem,
nincs hogy idomuljak, úgy idomultam.

Ami jó volt, azt ennyivel letudtam;
az életből a részemet kivettem;
itt annyi gonoszságot megismertem,
hogy az életet egészen meguntam.

Ha elég a vágy, a halálra vágyom,
semmilyen más remény nincs az ínyemre;
gonoszsággal felelek a gonoszra.

Hogy a jót immár kevéssé kívánom,
a gonosz lesz egyedül ír sebemre,
s hogy ez a gyógyír, senki fel ne rója.

No mundo quis o Tempo 
que se achasse

Arra vágytam, az Idő megtalálja
a jót, hozza jósors vagy balszerencse;
s a próba kedvéért jó móka lenne,
ha a sors így tenne egyszer próbára.

De a sors mért adna olyan szavára,
ki a reménnyel soha be nem telne,
mert e keservesen hosszú életbe’,
nem mutatkozott a vágy csalfa tárgya.

Szokást, hazát, hivatást cseréltem,
hátha még valahogy fordul a kocka,
az életemet egy sajkára vittem.

Követtem hűen égi jelenésem, 
ám hiába vadászom a jósorsra
csak akkor lehet enyém, ha már nincsen.

Mudam-se os tempos,  
mudam-se as vontades

Fordul az idő, fordul a kedély,
fordul a lét, fordul a bizalom;
a világ múlik a fordulaton,
mindig új minőség a nyeremény.

Folyton történik egy új esemény,
más reménnyel kecsegtet szabadon;
a múlt emléke lesz a fájdalom,
a jó, ha volt, sóvárgó szenvedély.

Az idő tavaszi zöld leplet terít
oda, hol imént tél hava vont tetőt,
e fordulat engem most elkeserít.

Hányszor láttam fordulni az időt,
de a legnagyobb fordulat az itt:
semmi nem fordul úgy, mint azelőtt.
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Erros meus, má fortuna,  
amor ardente

Vétkek, balsors, szerelmek ostora,
szörnyű vesztemben ellenemre kelt;
vétkek vagy balsors sosem érdekelt,
épp csak a szerelem volt mostoha.

A próbát álltam, fáj az ostoba
kín mégis, mi régen próbára tett,
hiszen oly sok keserű könny nevelt,
nem keresek boldogságot soha.

Az életben hibáztam túl sokat;
hogy büntet a Sors, magamnak s merész
reményeimnek megköszönhetem.

A szerelem csalóka kárhozat!
Ó, kiben van hatalmas szenvedély,
mely kész lebírni vak balvégzetem?

Luís de Camões (1524–1580) portugál költő, a portugál nemzeti eposz (Os Lusíadas) szerzője. 
Életrajzában meglehetősen sok a bizonytalanság, a közkeletű feltételezés, a hagyomány. Egyesek 
szerint Coimbrában tanul teológiát az egyetemen, de inkább költő és katona szeretne lenni. Egy 
költői szócsata miatt tényleges párbajra kerül sor, Camões börtönbe kerül, de végül kegyelmet 
kap, és Lisszabonba száműzik egy évre. Az udvarban számos intrika áldozata lesz, 1547-ben ka-
tonaként behajózik, és két évig Ceután szolgál. Az egyik mórok elleni ütközetben elveszti a jobb 
szeme világát. Ettől kezdve a szem és a látás Camões költészetének alapvető szimbóluma lesz. 
1549-ben hazatér, és feltehetően a gátlástalan udvari bonvivánok életét éli. 1553-ban megsebesít 
egy udvaroncot. Letartóztatják, és egy évre börtönbe kerül. Ekkortájt kezdi írni a Luziádákat. 
1554-ben szabadlábra kerül, és elhajózik Indiába. Goába megy, számos katonai akcióban vesz 
részt. Majd Makaóban hivatalt kap, árvák és özvegyek vagyonkezelője lesz; folytatja az eposzt, de 
a jövedelmét, mint mondják, elkártyázza. 1556-ban elindul vissza Goába, de hajótörést szenved 
a Mekong deltájánál. Itt történt az az állítólagos eset, hogy Camões a kéziratát kimenti, de az 
őt útjára elkísérő kínai szerelmét nem. Amikor végül megérkezik Goára, intrikák miatt újfent 
letartóztatják. 1569-ben elindul haza, a hajón maga mellé vesz egy rabszolgát, aki élete végéig 
mellette marad. 1570-ben érkezik haza, 16 évnyi távollét után. 1572-ben jelenik meg az eposz. 
Komoly elismerést és kegydíjat remél a munkáért, de csak mellőzésben van része. 1580-ben 
hal meg teljesen elszegényedve.

Mohácsi Árpád (1966) magyar–német–portugál szakon végzett az ELTE-n, verseket és prózai 
műveket alkot, műfordító. Kötetei a Kalligramnál: Portugál tenger (Fernando Pessoa válogatott 
versei), Kígyóból a  kanyar (Gottfried Benn válogatott versei), Hannibál búcsúja (saját versek). 
Párizsi befutó című regénye hamarosan megjelenik a kiadónál.

 Mohácsi Árpád fordítása

Megállj, Dalom, megállj, csak beszélek
majd mindig szenvtelen. Ha még nehéz, 
súlyos vétekkel vádol valaki,
feleld, hogy kis pohárba önteni
tengert nem képes semmiféle kéz.
Boldogságról nem lesz tőlem ének
hírnévre vágyva; arról mesélek,
ami igaz s velem meg is esett.
Bár volna álom s nem való eset!

(Részlet a Vinde cá, meu tão certo 
secretário // Gyere  hamar, hűsé-
ges cimborám kezdősorú dalból.)


