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Jer csak hamar, örökre hű szolgám
a bajban, amely csak árad folyton,
jó papíros, csitítsd a bánatom!
Oktalan fogják rám, hogy a sorsom
kérlelhetetlen és kegyes voltán
kihalt belőlem a könny s szánalom.
Szórj vizet a tűzre, mely ég nagyon,
rögtön felsistereg a szenvedély,
oly hatalmas, mit ember nem hisz el.
De lássuk, mit felel
Isten és a világ, a kerge szél;
bár hányszor elmondtam, mit szenvedek,
most is hiába minden mondatom,
mert tévhitekben élni végzetem,
nem kétlem, hogy most is csak vétkezem.
De boldogulni nem volt alkalom,
jaj lesz, ha az útról letévedek.
És bár mást már nem is remélhetek:
szólok, vétlen hibázom szabadon.
De hogy ezzel beérem, siralom.

Csalódtam, s tudom kár jajonganom,
gyógyírt úgysem kapok, a szenvedő
pedig kiált, ha fáj, mert azt muszáj,
kiáltozom: hangomban nincs erő,
bár múlna el e szörnyű fájdalom,
mely kiáltás közben mindegyre fáj.
Ki adja meg leírnom mindahány
örök sóhajt, könnyet, hasonlatost
a gonoszhoz, mely a lelkemben él?
A mérlegen ki mér
könnyekkel s jajokkal teli gonoszt?
Elmondom végül, rám mit mérhetett
a bú, az emlékezés és a düh :
kegyetlenebb és belső szenvedést.
Gyertek, tartson velem, kit bú emészt,
fusson, ki hinni nem túl keserű,
vagy az, ki még táplál reményeket,
Ámor és Sors révén eldöntetett,
az embereknek annyi ész dukál
amennyit a balsorsuk indukál.

L U Í S  D E  C A M Õ E S

Jer csak hamar, 
örökre hű szolgám

Vinde cá, meu tão certo secretário
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Alig hogy az anyai sírverem
életet adott, már kötelezett
balcsillagzatom, amely fogadott;
ha volt szabad akarat – elveszett,
mert csak kényszerűségből ismerem
a rosszat és a jót, ez adatott.
Azért, hogy szokjam a fájdalmat ott
belül a kezdetektől, a kerek
gyerekszemem nyitnám, mikor hamar
belém parancsra mar
egy még aprócska és vak kisgyerek.
A fiúkönny, mint a tiszta mámor,
mint a szerelem belém ivódott;
a bölcsőben kiáltott hang pedig
talán mint sóhaj szállt az egekig.
A sors és az idő összhangba’ volt,
mert ha véletlen elért az álom,
akkor ha bús dalt énekelt Ámor,
a természet nyomban elringatott,
a Bú rám már akkor is így hatott.

Egy fenevad dajkált, a végzetem
miatt asszony, vagy kit nevezhetek
annak, sem akkor, de később se várt.
Úgy neveltek fel, hogy még mint gyerek
szerelmi mérget nyeltem kénytelen,
napjában ittam, nem tett semmi kárt,
a megszokás miatt nekem nem árt.
Láttam arcot hozzá hasonlatost,
afféle bűvös asszonyállatét,
szelíd, de oly sötét,
aki hiú reménnyel biztatott,
utóbb láttam, milyen, ha testet ölt
az, kit a bűn rendkívül ostobán
hatalmassá és gőgössé nevelt.
Mindig úgy tűnt, hogy emberi e test,
Isten visszfénye csillog homlokán.
Olyan kihívón járt és öltözött,
hivalkodással a rossz költözött
belé; az árnyék, túl- és körbenőtt
fürgén minden természeti erőt.

Nem értem, hogy magának mint lopott
másik lelket szeméből megszökő
bűbájos szempillantások által!
Lassan száll el belőlem az erő,
a nap a nedves fátylat is legott
megfosztja nedvétől sugarával.
Végül rá légiség s tisztaság vall
 – hogyha túl gyenge és értéktelen
oly talmi szó, hogy bájos, szép, kecses –,
az édes, és kegyes
tekintettől eláll lélegzetem,
ez volt a mákony, mit az ég javallt
nekem, ez formált más lénnyé belül,
hosszú évek által, mert kicserélt
egészen, minden boldognak remélt,
kegyes könnyen megcsalt kegyetlenül;
szemem elől mindent fátyol takart,
így nőttem fel nem látva semmi bajt,
mint az, ki annak szolgálja javát,
kinek kiszolgáltatta önmagát.

Miféle újabb szenvedést talált
ki Ámor, hogy nem is fogást keres
rajtam, hanem kifogja szívemet?
A durvaság, amely minden heves
vágyat, amely a gondolatba szállt
lendület, egészen megrengetett,
mely így száműzetett és tönkrement.
Pazar árnyékot vetett itt máris
némely vakmerő és hiú remény;
bizarr agyszülemény,
színlelés az örök boldogság is,
a fájdalom, mely engem zaklatott,
mert már úgy megzavart a képzelet,
minden nagy tévedést kiforgatott,
itt kaptam bizonyságot, jóslatot.
Bevált az egész jóslat jóllehet,
hiszen megtagadott, kiátkozott;
mert mást jelent így minden, mint szokott,
kiderült végül, mi az igazság,
bár mindig sokkal több volt a gazság.
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Ki bír távollétet sorsul jutott
meg nem elégedéssel festeni,
távol maradni onnan, ahol van,
úgy szólni, hogy a szót nem ismeri, 
menni, nem sejtve már hová futott,
vágyni, nem tudva kié a sóhaj.
És mert elért ez a szörnyű rossz baj,
melyet legfeljebb poklok pokla szül,
s kínban túlszárnyal minden kínokat, 
oly sűrűn látogat,
a durva düh bánattá szelidül;
most gyűlölet, dühös bánat sajog:
elhagyni, de szeretni sem lehet
bosszúból bennem más alanyra vált
az örökkön remény nélküli vágy,
a rossznak a változás jót tehet;
most az én korábbi búbánatom,
az édes vágy, a tiszta fájdalom
majd parttalan egymásba ömlenek,
hullatják a krokodilkönnyeket.

Hányféle kifogás nem vakított
mikor szelíd Ámor nem tűrte el,
hogy a szerelmem ellen vétkezem!
Később a kíntól való félelem
színlelte gyógyír még megtanított
becsapva elviselni életem.
Ezért így voltam élni kénytelen,
s ha volt egyáltalán csekély öröm,
elégületlen, romlott, percnyi csak, 
félénk, kicsinyke mag,
ebből nőtt később nagyra az üröm.
Folyam a bánat, örök s szüntelen;
hiába hagytam mindenütt nyomot,
az a hatalmas vágy kihunyt, nem ég, 
mit a lelkembe írt a józan ész,
mely szerelmes eszméket hordozott, 
melyek nevelték lágy természetem, 
mi a dölyftől, mely oly részvéttelen, 
gyarló ember ellene nem szegül, 
a bánatnak szolgál lakóhelyül.

Lassan kezdtem új életet tehát,
nem én, a vad balsors akarta így,
bár semmiképp nem kívántam cserét,
elhagytam az imádott óhazát,
hajszálon múlt a száz tengeren át
hányszor akár maga a puszta lét!
Most, hogy tapasztaltam Marsnak sötét
dühét, láttam, ráment a fél szemem, 
hogy rajta mindenik gyümölcs fanyar
 – e seb lett csakhamar
ádáz tüzekben elnyert címerem –,
most, én bolygó vándorként szenvedő,
látva népet, szokást és nyelvet, észt,
másik eget, más minőségeket,
csak hogy téged fürgén kövesselek,
szeszélyes sors, ki az idővel élt,
és úgy mutatta, hogy elérhető
reménynek tetszhetett a drágakő,
melyről kézből kiejtve kiderül,
hogy az csak törékeny üveg belül.

Hiányzott belőlem az irgalom,
ellenséget láttam mindenkiben,
mikor veszélybe kerültem, nem volt
aztán a lábam megvetni hely,
még lélegezni sem volt alkalom,
idő és tér egyaránt hiányzott.
Minő titok, súlyos, nehéz és zord:
a Földre úgy születni, hogy a lét
híján a térnek, nem lehet egész,
de még csak el se vész,
bár elveszni lett volna mód elég.
Végül nem volt a sorsban oly veszély,
önkívület vagy kétes más eset,
jogsérelem, mit káosz, sorscsapás
a világban, szokásos túlkapás
a fontos emberekkel megtehet,
mely minden erővel meg nem soroz
a kín oszlopán, amit a gonosz
hajszájakor ezerszer felszabdal 
egy nagy erő kezében a karddal.
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Nem úgy mesélem a rossz bűneit,
mint az, aki vihar után mesél
a boldog kikötőben vakmerőn;
engem sorsom, amely csupa szeszély,
most olyan ínségre kényszerít,
hogy még csak lépni sincs elég erőm.
Már nem futok, ha jön, a rossz elől,
mindegy a jóból sok jut vagy kevés,
semmilyen praktika nem érdekel,
nekem csak annyi kell,
egy felsőbb erő, a Gondviselés.
Ezen töprengek olykor legbelül,
ez a vigasz, hogy ennyi sok a baj.
Ha az ember a jelenre tekint,
a látványt nem érti szokás szerint,
mert ez csak az, ami elmúlt tavaly,
a kenyér, a víz, mi elém kerül,
patakzó könny, mely meg nem édesül,
hacsak a képzelet meg nem teremt
magának egy másik, boldog jelent.
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Mohácsi Árpád fordítása

Bár lehetne, hogy olykor visszajár
az idő is, mint az emlékezet,
hogy lássam, milyen volt a kisgyerek,
hogy újraszőjön még a képzelet
sok édes tévedést, s az ifjúság
virágát újra magamhoz vegyem,
ezentúl a hosszú vágy végtelen
emléke lett a legfőbb élvezet,
amit kedélyes társalgás kísért,
ahol aranyat ért
nekem ez az új gondolatmenet,
könnyű léptek, jelzések, tág mező,
bájak, bűvös szemek, szerény, szelíd
szívek, az alázat és irgalom,
hű bátorság, amely minden nagyon
aljast, földit, szennyet fertőtlenít,
és nem volt még nála nagyobb erő…
Ó, ti üres emlékek, remegő
szívem hová, meddig ragadjátok,
hogy nem múlik el rólam az átok?

Megállj, Dalom, megállj, csak beszélek
majd mindig szenvtelen. Ha még nehéz,
súlyos szavakkal 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 !


