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Indokolatlanul hosszadalmas és meglehetősen színvonaltalan bevezetés 

 

Az idegen tollakkal való ékeskedés ellen általában berzenkedik az erkölcsi érzék (ha ugyan 

értelmezhető még manapság ez az avítt, megkopott fogalom), de a magyar irodalmat kedvelők 

szemében talán mégis bocsánatos lehet e „bűn”, hiszen jól tudjuk, hogy a magyar irodalmi 

nyelvnek nevezett entitás megszületésében is döntő szerepet játszottak azok a fordítások, 

amelyeket ma már nemzeti kánonunk alapköveinek tekintünk. Sylvester János, Heltai Gáspár 

és a csodálatos Károli Gáspár mindahányan fordításokkal lettek a magyar nyelv és kultúra 

Helikonjának örökbecsű lakói, aminthogy – magam is kecskeméti lévén – azt is meg kell 

említeni, hogy Katona József, a magyar nyelvű dráma atyja is előszeretettel csempészte 

műveibe német rémdrámák fordításait, a kor szokásainak megfelelően.  

 

Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy jelen magyarításaim nem mérhetők a fenti urak 

teljesítményeihez (hogy a későbbi nagyokról, személyes kedvenceimről, a Nyugat nagy 

nemzedékeinek tagjairól ne is beszéljek), hiszen sem költő, sem műfordító nem vagyok. Csak 

dilettáns, műkedvelő közhivatalnok, aki olykor játékból, valamint elméjének karbantartása 

céljából ilyesmire vetemedik. Azt is tudom persze, hogy ebben a posztmodernnek mondott 

világban lassan minden viszonylagos lesz (vagy legalábbis többen szeretnék ezt elhitetni 

velünk), így például az is, hogy ki a költő vagy a műfordító. Úgy tűnik, költő és/vagy 

műfordító az, akit annak elfogad az erre megfelelő kanonizáló közösség (természetesen 

legritkább esetben az olvasó közönség, a népszerűség az egyik legbiztosabb út a költő, 

művész státusz elvesztéséhez), amint vers és műfordítás is az, amit elfogadnak annak. 

Irodalmast és műfordítóst játszó dilettánsként is azonban a praxis, a szövegekkel való 

bíbelődés még bennem is felvetett legalább három alapvető kérdést. 

 

Lehet-e egyáltalán verset fordítani? Valószínűleg nem, hiszen két nyelv és kultúra között 

akkora különbségek vannak, hogy a nyelvek mélyrétegében húzódó asszociatív viszonyok 

szándékolatlan megsértése nélkül szinte lehetetlen visszaadni az eredeti szöveg formai, 

tartalmi, hangulati egységét. (Wittgenstein híres megjegyzése is ilyesmire utal: Nyelvem 

határai világom határai.) A bábeli toronyépítés óta megszűnt az egyetemes ősnyelv, annál 

erősebben jelentkezik viszont az egymás megértésének kényszere, vágya (már persze 

amennyiben ez egyáltalán lehetséges, hiszen gyakori tapasztalatunk az, hogy ezt a megértést 

éppen a nyelv, illetve annak nem megfelelő használata és értelmezése teszi lehetetlenné). Ez a 

vágy, a hídverés ösztöne viszont azt mondatja, hogy ha nem is lehet verset fordítani, 

mindenképpen muszáj vele próbálkozni.  

 

A második kérdés már nem a lehetőséget, hanem a lefordítandó szöveghez való fordítói 

viszonyulást firtatja. Létezik-e fordítói hűség, egyáltalán van-e erre szükség? Benedetto Croce 

amolyan olaszos módon úgy véli, hogy a fordítások olyanok, mint a nők: vannak közöttük 

csúnyácskák, de hűségesek, illetve gyönyörűek, de hűtlenek. (v.ö. szép hűtlenek 

problematikája a magyar fordításelméletben- és történetben). Magam azt gondolom (ha ugyan 

van jogom állást foglalni egyáltalán e kérdésben), hogy a versek fordítása nem puszta 

jelentésátmentő szórekonstrukció, hiszen amint arra Ady is rámutatott egy levelében: minden 

fordítás versírás. Babits szerint egy műfordítás akkor jó, ha nem lehet észrevenni rajta, hogy 

fordítás, v.ö. a kedvenc magyar versét firtató kérdésre adott válaszát: az Óda a nyugati szélhez 

Tóth Árpád fordításában. Ha már fordítás közbeni hűségről van szó, leghelyesebb talán 

önmagunkhoz hűségesnek lenni, ez ugyanis biztosítja, hogy csak olyan szöveghez nyúljunk, 

amellyel megvan az a lelki, intuitív egységünk, amely alapja lehet egy – ha nem is tökéletes – 

de mindenképp hiteles fordításnak (esetemben magyarításnak). Ez az oka annak, hogy 



2 
 

ortodox ultratradicionalistaként olyan versekhez igyekszem nyúlni, amelyek olyan, a 

posztmodernitásban megvetendő attribútumokat tartalmaznak, mint rím vagy ritmus. 

 

A harmadik kérdés az alázatról szól: mennyire érvényesülhet egy fordításban (magyarításban) 

a fordító (magyarító) egyénisége? Az nyilvánvalónak tetszik, hogy hübrisszel rokon tévelygés 

azt feltételezni, hogy a fordító (magyarító) képes lehet teljes egészében belehelyezkedni abba 

az egyéniségbe, individuumba, aki az eredeti szöveget alkotta, arról nem is beszélve, hogy a 

szükségszerűen rögzült szöveg csak pillanatnyi lenyomata a folyton mozgó, változó 

egyéniségnek. A fordítás szükségszerűen az eredeti olvasásával kezdődik, tehát mint minden 

olvasás, ez is értelmezés, interpretáció, adaptáció, amely a fordítás által újraírásban (az én 

esetemben gyakran szövegrontásban) manifesztálódik. A mű fordítása (magyarítása) nem 

helyettesíti az eredeti művet, csak értelmezi és újraalkotja, ezért a fordítói (magyarítói) alázat 

abban jelenik meg, hogy a fordító (magyarító) lelki alkatán, intuícióján, saját arculatán és 

tehetségén átszűrve igyekezzen minél többet átmenteni az eredeti alkotás általa megtapasztalt 

művésziségéből az olvasó számára. A fordító idegenvezető egy távoli városban, de könnyen 

lehet, hogy ugyanebben a városban egy másik idegenvezető más épületeket, utcákat, tereket 

tartana fontosnak a látogatók számára. A város persze ettől még ugyanaz marad.  

 

Végezetül a szövegekről néhány szó. Mivel az idegen nyelvek közül egyedül az angolt 

birtoklom annyira, hogy egyáltalán bele merjek fogni még a magyarításába, kizárólag angol 

anyanyelvű szerzők közül válogattam. Időben Shakespeare korától napjainkig terjed a sála, a 

nyájas olvasó ugyanúgy találhat itt Sir Fulke Greville-t, John Donne-t (egyik legnagyobb 

kedvencem, zseniális) vagy Michael Drayton-t, mint Seamus Heaney-t, Anne Sexton-t vagy 

Leonard Cohen-t. A szerzőket egyetlen, erősen szubjektív elem köti össze: mindegyiket 

szeretem.  

 

Ugyancsak szubjektív a versek tematikus ciklusokba rendezése. A magány, a szerelem és a 

keresés az Én, Te, Ő hármas tagolást képezi le. A magány alkalmat kínál arra, hogy rájöjjünk, 

kik is vagyunk valójában, vagy, ahogy a ciklus mottója is írja: folyosó, amelyeken keresztül 

eljuthatunk önmagunkba, az ismeretlen földrészbe. Amikor már megismertük önmagunkat, 

rájöhetünk, hogy a teljessé váláshoz a földön szükségünk van egy másik emberre, szükségünk 

van a szerelemre, hiszen igazi helyünk a világban valahol önmagunkon kívül, a szeretetben 

van. Ha már birtokoljuk önmagunkat és a szerelmet is, jöhet a döntő lépés: a transzcendens 

(Isten) keresése, hiszen amint Hamvas Béla is írta volt, az ember nem mikrokozmosz, hanem 

mikroteosz, tehát amikor Istent keressük, eredetünket, elveszett paradicsomi énünket, az 

Aranykort keressük. Önmagunkból a másik ember által és társaságában eljutni az istenihez, ez 

a szövegek íve, és talán az egész életünk értelme (ha lehetek ilyen patetikus, ami pedig idegen 

az egyéniségemtől). 

 

Az illusztrációk és a borítóterv feleségem, Hájas Réka Vendelin kreatív elméjét és alkotó 

kezeit dicsérik, és egyben az egész családi vállalkozás legszínvonalasabb részét képezik. 

Köszönet érte, amint köszönet azoknak a nyájas olvasó barátaimnak, akik képesek elviselni 

színvonaltalan magyarításaimat, sőt pénzükkel hajlandóak nemes célt támogatni még akkor is, 

ha cserébe csak az olvasás kínját kapják (ezzel persze azt feltételeztem, hogy lesz, aki 

elolvassa a dolgaimat, ami önmagában is elég szerénytelen). 

 

LZ 
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Prológus 

 

 

Közeleg az alkony. Rád vártam álló nap. 

Álmatlanul vonul sok fürge pillanat. 

Lelkem olyan kemény, akár egy régi páncél. 

Nem gyógyuló sebet adtam egy románcért. 

 

Lehetnék bárhol máshol, akad még hely elég. 

Közeleg az alkony. De még nincs sötét. 

Mi emberré tett egykor, most mélyre süllyed el. 

A szépség lágy dalában a bánat ünnepel. 

 

Levelet küldtél nekem, egy kedves levelet. 

Leírtad benne szépen, mi történt teveled. 

Már nem akarom látni szíved szép fénykörét. 

Közeleg az alkony. De még nincs sötét.  

 

Voltam Londonban macsó, és Párizsban meleg. 

Hívott sok lomha folyó, hívtak vad tengerek. 

De hazugság volt minden, örvény és iszap. 

Nem érdekel, ki voltál. Nem érdekel, ki vagy. 

 

A végzet nehéz ujja jelet rajzolt föléd. 

Közeleg az alkony. De még nincs sötét.  

 

Születés és halál, nem én döntöm el. 

Mozdulatlan mozgás, az árnyékom ölel. 

 

Csupasz vagyok, néma. Csont, bőr és ideg. 

Nem tudom, ki küldött, nem tudom, kinek. 

Szerzetes szent imája rágja a csend ködét. 

Közeleg az alkony. De még nincs sötét. 

 

(Bob Dylan versét magyarította: Libor Zoltán) 
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A magány dalai 

A magány a folyosó, mely önmagunkba, az ismeretlen földrészbe vezet. 

 

Margaret Atwood: A boat 
 
Evening comes on and the hills thicken; 

red and yellow bleaching out of the leaves. 

The chill pines grow their shadows. 

 

Below them the water stills itself, 

a sunset shivering in it. 

One more going down to join the others. 

 

Now the lake expands 

and closes in, both. 

 

The blackness that keeps itself 

under the surface in daytime 

emerges from it like mist 

or as mist. 

 

Distance vanishes, the absence 

of distance pushes against the eyes. 

 

There is no seeing the lake, 

only the outlines of the hills 

which are almost identical, 

 

familiar to me as sleep, 

shores unfolding upon shores 

in their contours of slowed breathing. 

 

It is touch I go by, 

the boat like a hand feeling 

through shoals and among 

dead trees, over the boulders 

lifting unseen, layer 

on layer of drowned time falling away. 

 

This is how I learned to steer 

through darkness by no stars. 

 

To be lost is only a failure of memory. 
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Margaret Atwood: A csónak 

 

Sötétedik, megvastagszanak a dombok 

Hűvös fenyők vetnek egyre hosszabb árnyat 

Vörösessárgán halványuló lombok. 

 

A víz csendes, akár az őszi bánat 

Tükrében remegnek apró napkorongok 

Arany csókokkal intve búcsút a mának. 

 

A tó, e fáradt gyermek, most aludni tér 

A hullámok hangján álmában beszél. 

 

A sötétség, mely napközben bujkált 

Elrejtőzködve a vízfelszín alatt 

Most ködsubába bújva járja éji útját. 

 

A távolság eltűnt, láthatatlan maradt 

Hiánya már a szemgödrön is túl járt 

A világ semmivé lett, mágikus pillanat. 

 

Nem látni mást, csak derengő vonalát 

Pár egyforma dombnak valahol odaát. 

 

Ismerős a táj, akár egy régi álom 

Homokos partvonal partvonalat követ 

Lélegzetem lassú kontúrjait látom.  

 

Valami lágyan érinti bőrömet 

A zátonyok közt, túl a korhadt fákon 

Ahol zöld moha borít holdsütötte követ 

 

Az elsüllyedt idő réteges sarában 

Egy csónak hever cédrusi magányban. 

 

Így tanultam én meg csillagtalan éjben 

Keresztülvergődni bármilyen sötéten. 

Eltévedni sem végzetes galiba 

Olykor csak egyszerű memóriahiba.  
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W.H. Auden: At last the secret is out 

 

At last the secret is out,  

as it always must come in the end,  

the delicius story is ripe to tell  

to tell to the intimate friend;  

over the tea-cups and into the square  

the tongues has its desire;  

still waters run deep, my dear,  

there's never smoke without fire.  

 

Behind the corpse in the reservoir,  

behind the ghost on the links,  

behind the lady who dances  

and the man who madly drinks,  

under the look of fatigue  

the attack of migraine and the sigh  

there is always another story,  

there is more than meets the eye.  

 

For the clear voice suddently singing,  

high up in the convent wall,  

the scent of the elder bushes,  

the sporting prints in the hall,  

the croquet matches in summer,  

the handshake, the cough, the kiss,  

there is always a wicked secret,  

a private reason for this. 
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W.H. Auden: A titokra végül fény derül 

 

A titokra végül fény derül  

Mint írva is vagyon 

A jó barát majd jót derül  

E víg fordulaton 

Vad vágyakról beszél a nyelv  

Ez nem írott malaszt 

Partot mos a lassú víz  

Nem zörög a haraszt. 

 

 A vízben úszó holttesten  

Ha szellem térdepel 

Ha veszettül táncol a nő  

A férfi meg vedel 

Talmi kín, migrénes sóhaj  

Vagy fáradt szem mögött 

Egy másik történet festi  

Falra az ördögöt. 

 

A zárdafal túloldalán  

Az tiszta ének égre száll 

Vénülő fák illatán  

Kérődzik egy madár 

Lehet csók vagy kézfogás  

Vagy egy meccs a nyáron 

Az érdek mindig ott lapul 

Mint rontást hozó álom.  
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Rupert Brooke: Clouds 

 

Down the blue night the unending columns press 

In noiseless tumult, break and wave and flow, 

Now tread the far South, or lift rounds of snow 

Up to the white moon’s hidden loveliness. 

 

Some pause in their grave wandering comradeless, 

And now with profound gesture vague and slow, 

As who would pray good for the world, but know 

Their benediction empty as they bless. 

 

They say the Dead die not, but remain 

Near to the rich heirs of their grief and mirth. 

I think they ride the calm mid-heaven, as these, 

 

In wise majestic melancholy train, 

And watch the moon, and the still raging seas, 

And men, coming and going on the earth. 

 

 

 

 

 

Rupert Brooke: Felhők 

 

Végtelen sorokban az acél égbolt alatt 

Hullámzik, árad síri, néma menet 

Hangtalanul hódít mediterrán delet 

Északi hold bájára gomolyogtat havat. 

 

Olykor egyik-másik magányosan megáll 

Hitevesztett vándor, üres éghez beszél 

Tétován, lassan, mint aki nem remél 

Hogy odafentről vigasztalást talál. 

 

A fellegek suttogják a sötétségen át 

A halál örököse bánatnak és kéjnek. 

Szerintem meg, éppen úgy, mint ők 

 

Járja bölcs, komoly, néma őrjáratát 

Várja, hogy a hold, az égbolt meg a felhők 

Az emberekkel együtt végül hozzá térnek.  

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

Rupert Brooke: The dead 

These hearts were woven of human joys and cares, 

   Washed marvellously with sorrow, swift to mirth. 

The years had given them kindness. Dawn was theirs, 

   And sunset, and the colours of the earth. 

These had seen movement, and heard music; known 

   Slumber and waking; loved; gone proudly friended; 

Felt the quick stir of wonder; sat alone; 

   Touched flowers and furs and cheeks. All this is ended. 

There are waters blown by changing winds to laughter 

And lit by the rich skies, all day. And after, 

   Frost, with a gesture, stays the waves that dance 

And wandering loveliness. He leaves a white 

Unbroken glory, a gathered radiance, 

   A width, a shining peace, under the night. 

 

 

 

Rupert Brooke: A halál 

 

Az emberi szívet az öröm és gond szőtte 

Tisztára mosta jókedv, áztatta a bánat 

Az évek tették bölccsé, és lett ismerőse 

A hajnal, a napfény, sok színe a világnak. 

Figyelt finom mozgást, hallgatta a zenét 

Büszkén pillantott szép kedvese szemébe 

Virághoz, prémhez, egy bájos archoz ért 

Álmodott, felébredt, most mindennek vége. 

 

Ha pajkos szellő fújja, a sok hullám táncol 

Csillagfényben fürdik, gondtalan viháncol 

De aztán a Fagynak egy intésére megáll 

A tünde szépség tánca.  Csend, szerte-széjjel 

Fehéren tündököl a töretlen fénysugár 

Tágas, örök béke, mit betakar az éjjel. 
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Michael Drayton: Sonett LXII 

 

When first I ended, then I first began,  

The more I travell'd, further from my rest,  

Where most I lost, there most of all I wan, 

Pined with hunger rising from a feast.  

Methinks I fly, yet want I legs to go,  

Wise in conceit, in act a very sot,  

Ravish'd with joy amid a hell of woe;  

What most I seem, that surest am I not.  

I build my hopes a world above the sky,  

Yet with the mole I creep into the earth;  

In plenty I am starv'd with penury,  

And yet I surfeit in the greatest dearth.  

I have, I want, despair and yet desire,  

Burn'd in a sea of ice and drown'd amidst a fire 

 

 

 

Michael Drayton: 62. szonett 

 

Mikor abbahagytam, újra kezdtem én 

Tovább kóborolva elhagytam önmagam 

Elveszett minden, jött nagyobb nyeremény 

Főúri lakomán éheztem gondtalan. 

Repülni vágytam, most járni akarok 

Öntelt bölcsességem vedelni kényszerít 

Aminek látszom, az biztosan nem vagyok 

A pokolban hajszolom lelkem üdveit.  

Reményből álmodtam világot az égre 

Most oktalan vakondként a barna földet túrom 

A bőség éjjele jő nappali ínségre 

Az ész gazdagjaként a szív tüzét koldulom. 

Ha van, több kell, ha megszerzem, bánom 

Tenger jegében égek, a tűz hevében fázom.  
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Seamus Heaney: Glanmore Sonnets I 

 

Vowels ploughed into others: opened ground. 

The mildest February for twenty years 

Is mist bands over furrows, a deep no sound 

Vulnerable to distant gargling tartctors. 

Our road is steaming, the turned-up acres breathe. 

Now the good life could be to cross a field 

And art a paradigm of earth new from the lathe 

Of ploughs. My lea is deeply tilled. 

Old ploughsocks gorge the subsoil of each sense 

And I am quickened with a redolence 

Of farmland as a dark unblown rose. 

Wait then… Breasting the mist, in sower’s aprons, 

My ghosts come striding into their spring stations, 

The dream grain whirls like freakish Easter snows. 

 

 

 

 

Semaus Heaney: Első Glanmore-i szonett 

 

Egymást ekézik a hangok, megnyílik a föld 

A február nem volt ilyen enyhe már régen 

Mély a csend, barázdákon remeg a zöld 

Köd távoli traktorok fenyegetésében. 

Utunk párájában a feltört talaj sóhajt 

Szép is lenne még taposni a mezőt 

De nehéz gépezetek kacagják az óhajt 

Hideg komolysággal szántva új legelőt. 

Az érzékek mélységét felfaló vas rettent 

Viszont édes illatával majdani rózsa serkent 

Melynek magjait most kötényből szórják szét. 

Még várni kell, majd élvezzük friss ízét 

A tavasznak, amit majd kísértetek hoznak 

Akik a húsvéti hóban álomként gomolyognak. 
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Seamus Heaney: Glanmore Sonnets III 

 

This evening the cuckoo and the corncrake 

(So much, too much) consorted at twilight. 

It was all crepuscular and iambic. 

Out on the field a baby rabbit 

Took his bearings, and I knew the deer 

(I’ve seen them too from the window of the house, 

Like connoisseurs, inquisitive of air) 

Were careful under larch and May-green spruce. 

I had said earlier, „I won’t relapse 

From this strange loneliness I’ve brought us to. 

Dorothy and William…” She interrupts: 

„You ’re not going to compare us two…?” 

Outside a rustling and twig-combing breeze 

Refreshes and relents. Is cadences.  

 

 

 

Seamus Heaney: Harmadik Glanmore-i szonett 

 

Egymást bátorítva zengte jambusát 

A szürkületben két konok madár 

Szippantom az est pásztor-illatát 

Egy nyúl motoz csak, csendes a határ. 

Tudom, hogy odakint most az őzek 

Melyeket az ablakból figyeltem minap 

Amint a bokrok közt kergetőznek 

Most ínyencen tartják az égre orrukat. 

Így szólok: „Nem térnék vissza már soha 

Ebből a magunkra önként mért magányból. 

Dorothy és William…” „Ne légy már ostoba!” 

Szól közbe ő. „Nem valók vagyunk mi abból a világból.” 

Kint a gallyakat fésülő, szelíd esti szél 

Lenyugvó, üde versmértékben beszél. 
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Aldous Huxley: Fifth Philosopher’s Song 

 

A million million spermatozoa 

All of them alive; 

Out of their cataclysm but one poor Noah 

Dare hope to survive. 

  

And among that billion minus one 

Might have chanced to be 

Shakespeare, another Newton, a new Donne-- 

But the One was Me. 

  

Shame to have ousted your betters thus, 

Taking ark while the others remained outside! 

Better for all of us, froward Homunculus, 

If you'd quietly died! 

 

 

 

 

Aldous Huxley: Ötödik filozófus éneke 

 

A sok millió sperma közül  

Mely mind élni akart 

Csak egy lett, aki megmenekült 

Túlélve nagy vihart. 

 

E spermából, bús fejlemény 

Bár lehetett volna 

Világformáló nagy személy 

Csak énrám futotta. 

 

Hogy így alakult, nagy szégyen 

A többiért meg kár 

Vigasztalásul ígérem 

Rám is vár a halál.  
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James Joyce: At that hour 

 

At that hour when all things have repose,  

O lonely watcher of the skies,  

Do you hear the night wind and the sighs  

Of harps playing unto Love to unclose  

The pale gates of sunrise?  

   

When all things repose do you alone  

Awake to hear the sweet harps play  

To Love before him on his way,  

And the night wind answering to antiphon  

Till night is overgone?  

   

Play on, invisible harps, unto Love,  

Whose way in heaven is aglow  

At that hour when soft lights come and go,  

Soft sweet music in the air above  

And in the earth below.  

 

 

 

 

James Joyce: Áldott esti órán 

 

Áldott esti órán, ha megpihen a világ 

Távoli egek magányos bámulója 

Hallod a szél hárfa-sóhaját 

Amellyel elbűvöli szerelmes hódolója 

A lenyugvó nap sápadt alkonyát? 

 

Maradsz-e ébren egymagad 

Hogy hallgasd a hárfa dallamát? 

A nap fáradtan ballag át 

Csak a szél sóhajtása marad 

Köszönteni az éjszakát. 

 

A láthatatlan hárfa szól 

Míg mennyei lángját a hajnal 

Szétszórja szelíd sugarakkal 

A hang a légen áthatol 

S a földre száll a madarakkal. 
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James Joyce: Alone 

 

The noon's greygolden meshes make 

All night a veil, 

The shorelamps in the sleeping lake 

Laburnum tendrils trail. 

 

The sly reeds whisper to the night 

A name- her name- 

And all my soul is a delight, 

A swoon of shame. 

 

 

 

James Joyce: Egyedül 

 

Mi aranyszürke háló délben 

Az alkonyatban sűrű fátyol 

A szendergő tó víztükrében 

Aranyeső fény pislákol. 

 

Ravasz szellő súg az éjnek 

Egy nevet, egy gyönyörű nevet 

Mámor, kéj, öröm a lélek 

És ájulás fenyeget. 
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Walter de la Mara: All that’s past 

 

Very old are the woods; 

And the buds that break 

Out of the brier's boughs, 

When March winds wake, 

So old with their beauty are-- 

Oh, no man knows 

Through what wild centuries 

Roves back the rose. 

 

Very old are the brooks; 

And the rills that rise 

Where snow sleeps cold beneath 

The azure skies 

Sing such a history 

Of come and gone, 

Their every drop is as wise 

As Solomon. 

 

Very old are we men; 

Our dreams are tales 

Told in dim Eden 

By Eve's nightingales; 

We wake and whisper awhile, 

But, the day gone by, 

Silence and sleep like fields 

Of amaranth lie. 
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Walter de la Mare: Elmúlik minden 

 

Nagyon öreg minden erdő 

S ha a rózsabokor ágán 

Pattan a rügy, száll az illat 

Márciusi szellő szárnyán 

Még szépségük is olyan öreg 

Hogy fogalmunk se lehet róla 

A múlt mily sötét századába 

Nyílik vissza az a rózsa. 

 

Nagyon öreg minden patak 

A frissen csivitelő erek 

Szaladnak alvó bércekről 

Nézik őket azúr egek 

Dalolnak múltról, jövőről 

Lezúgnak hegyfalakon 

Minden cseppjük oly áttetsző 

Tiszta, bölcs, mint Salamon. 

 

Nagyon öreg minden ember 

És homályos álmait 

Az édenben írták szívébe 

Éva csalogányai 

Ébrenlétünk olyan rövid 

És ha napunk elköszönt 

Bársonyvirágot hint körénk 

Az álmok mezején a csönd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Walter de la Mare: Silver 

 

Slowly, silently, now the moon 

Walks the night in her silver shoon; 

This way, and that, she peers, and sees 

Silver fruit upon silver trees; 

One by one the casements catch 

Her beams beneath the silvery thatch; 

Couched in his kennel, like a log, 

With paws of silver sleeps the dog; 

From their shadowy cote the white breasts peep 

Of doves in a silver-feathered sleep; 

A harvest mouse goes scampering by, 

With silver claws and a silver eye; 

And moveless fish in the water gleam, 

By silver reeds in a silver stream. 

 

 

 

Walter de la Mare: Ezüst 

 

Színezüst cipellőkben a méla, csendes, lassú hold 

A bársonyfekete éjben az égen szépen bandukol 

Erre lép és arra lép, a csillagok közt kandikál 

Ezüst ágú ezüst fán ezüst gyümölcsöt talál 

Ezüstös sugárnyalábban fürdeti a házakat 

Ezüstpor száll a kéményre, amerre csak áthalad 

Az udvaron vén kutya fekszik, álmában csorog a nyála 

Kísértetekkel veszekszik, ezüstös lesz a szakálla 

Árnyékos galambdúcában szunnyad fehér gerlepár 

Ezüstté vált tolluk jelzi, mikor a hold erre jár 

Apró egér a kamrában gyűjtöget és elillan 

Körme kopog, gomb-szemében a hold ezüstje villan 

Halványuló ezüst fényben alszik a nád és a patak 

Az alig mozgó víz tükrében látszanak az aranyhalak.  
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Jim Morrison: Seven seconds 

 

At the first second, when you came into being you join us in a strange world. At the second 

second you grow up slowly you stare at the universal in wonderment. At the third second 

you’re still too young you believe false dreams you’re guided the wrong ways. At your fourth 

second you’re lonely just like a stone you choose somebody to love forever. At the fifth 

second you fight against thousands even you are not alone nobody helps you. At the sixth 

second an invisible army strangles down your body you’re gripped by the hand of time. At the 

seventh second you die. We forget you. 

 

 

Jim Morrison: A hetedik másodperc 

 

Mikor a létezésbe érkezel, társunk leszel egy különös világban. Első másodperc. 

Lassanként felnősz, és ámulattal tekintesz a mindenségbe. Második másodperc. 

Fiatal vagy még, hazug álmoknak hiszel, amelyek tévútra vezetnek. Harmadik másodperc. 

Aztán magányos vagy, akár egy kő, és választasz valakit, akit majd örökké szeretni fogsz. 

Negyedik másodperc. 

Ezrek ellen harcolsz, és bár nem vagy egyedül, senki sem segít neked. Ötödik másodperc. 

Láthatatlan légió fojtogat, az idő szorosan a markában tart. Hatodik másodperc. 

A hetedik másodpercben meghalsz. Mi pedig elfelejtünk. 

 

 

 

Jim Morrison: Ars poetica 

 

I was born to sail away 

to touch the land of my dreams 

but evil wind filled my sails 

and finally I lost my way. 

The ship run aground of my life 

and now, I lie here broken, 

helpless. 

 

 

 

Jim Morrison: Ars poetica 

 

Arra születtem, hogy hajóra szállva 

Partot érjek az álmok országában 

De hánykolódom, vad vizeken járva 

Tévútra kergető szelek fogságában 

Hajóm az élet zátonyán eltörött 

Elhagyatva fekszem a romjai között. 
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Sir Walter Raleigh: What is our life? 

 

 

What is our life? The play of passion.  

Our mirth? The music of division:  

Our mothers’ wombs the tiring-houses be,  

Where we are dressed for life’s short comedy.  

The earth the stage; Heaven the spectator is,  

Who sits and views whosoe’er doth act amiss.  

The graves which hide us from the scorching sun  

Are like drawn curtains when the play is done.  

Thus playing post we to our latest rest,  

And then we die in earnest, not in jest.  

 

 

 

Sir Walter Raleigh: Mi az élet? 

 

Egy érzelmes színmű, ennyi csak az élet 

Jókedvünk zenéje halotti csenddé lett 

Anyánk meleg méhe öltözői emlék 

Hol jelmezünkre vártunk a vígjátékhoz nemrég 

Nézőnk a fényes égbolt, bírálni sosem rest 

Megjegyez mindenkit, ki szerepet téveszt. 

Sírunk a függöny, ha vége a darabnak 

Leeresztik halkan, koporsóba raknak. 

A nagy fináléban a közönség már néma 

A színész mind meghal, és ez már nem tréfa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Adrienne Rich: The trees 

 

The trees inside are moving out into the forest, 

the forest that was empty all these days 

where no bird could sit 

no insect hide 

no sun bury its feet in shadow 

the forest that was empty all these nights 

will be full of trees by morning. 

 

All night the roots work 

to disengage themselves from the cracks 

in the veranda floor. 

The leaves strain toward the glass 

small twigs stiff with exertion 

long-cramped boughs shuffling under the roof 

like newly discharged patients 

half-dazed, moving 

to the clinic doors. 

 

I sit inside, doors open to the veranda 

writing long letters 

in which I scarcely mention the departure 

of the forest from the house. 

The night is fresh, the whole moon shines 

in a sky still open 

the smell of leaves and lichen 

still reaches like a voice into the rooms. 

My head is full of whispers 

which tomorrow will be silent. 

 

Listen. The glass is breaking. 

The trees are stumbling forward 

into the night. Winds rush to meet them. 

The moon is broken like a mirror, 

its pieces flash now in the crown 

of the tallest oak. 
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Adrienne Rich: A fák 

 

A házból a fák mind kimennek 

A tarlós, üres, volt erdőbe 

Melyben madár sem pihent meg 

Bogár se bújt el rejtekébe 

Napfény nem mosdatta lábát 

Éjszaka volt, pusztaság 

De reggel erdő koronáját 

Pillantja meg a vadvirág. 

 

A gyökerek a hosszú éjjel 

Tépik, szaggatják magukat 

Küzdve padlórepedéssel 

Törnek a szabadba utat 

Ablak felé nyújtóznak meredve 

Erőlködve a feszes gallyak 

És mint félig kába, távozó betegre 

Bámulnak rájuk az ereszaljak. 

 

Én itt ülök. A nyitott ajtón át 

Versét formáló árnyalak 

Nézem a fák exodusát 

Melyről most tudósítalak. 

A levegő hűs, a meztelen égen 

A telihold aranylón ragyog 

Még érzem, túl a messzeségen 

A levél- és mohaillatot. 

 

Fejemben suttogás zsizseg 

Holnapra csend lesz, úgy hiszem 

Hallgatom, hogy az üveg 

Szétpattan a semmiben 

A szelek köszöntik a fákat 

A Hold ezer darabra tört 

Fénye fürdet minden ágat 

Mit tegnap sötétség gyötört. 
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Percy Bysshe Shelley: Song 

 

A widow bird sate mourning for her love 

Upon a wintry bough; 

The frozen wind crept on above, 

The freezing stream below. 

 

There was no leaf upon the forest bare, 

No flower upon the ground, 

And little motion in the air 

Except the mill-wheel’s sound. 

 

 

Percy Bysshe Shelley: Dal 

 

Özvegy madár gyászolva ül 

A dérlepte faágon 

Fölötte fagyos szél fütyül 

Csönd honol a világon. 

 

Levél sincs a csupasz fákon 

A föld is virágtalan 

Egyetlen hang leng a tájon 

Egy malomkerék suhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Sara Teasdale: There will come soft rains 

 

There will come soft rains and the smell of the ground, 

And swallows circling with their shimmering sound; 

And frogs in the pools, singing at night, 

And wild plum trees in tremulous white, 

Robins will wear their feathery fire, 

Whistling their whims on a low fence-wire; 

And not one will know of the war, not one 

Will care at last when it is done. 

Not one would mind, neither bird nor tree, 

If mankind perished utterly; 

And Spring herself, when she woke at dawn, 

Would scarcely know that we were gone 
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Sara Teasdale: Langy eső, ha hull 

 

Langy eső, ha hull, illatot lehel a táj 

Csivitel és köröz a víg fecskemadár 

Az éjjeli tóban dalolnak a békák 

Holdezüst légben reszketnek a fák 

Vörösbegy csücsül a drótkerítésre 

Lángoló tollával ír jelet az égre 

A feledés fátyla akkor majd ráborul a 

Valaha oly fontos, véres háborúra 

Nem kérdezi többé se hegy, se völgy, se tenger 

Elment, elpusztult, hová lett az ember? 

Az aranyló hajnalban majd új tavasz ébred 

S hogy egykoron itt jártunk, feledi az élet.  

 

 

 

 

 

Dylan Thomas: Clown in the Moon 

 

My tears are like the quiet drift 

Of petals from some magic rose; 

And all my grief flows from the rift 

Of unremembered skies and snows. 

 

I think, that if I touched the earth, 

It would crumble; 

It is so sad and beautiful, 

So tremulously like a dream. 

 

 

 

Dylan Thomas: Bohóc a holdon 

 

Egy bűvös rózsa édes szirmán 

Könnyem csendesen csorog 

Az elhagyott hó színére írván 

Az égből pottyant bánatot. 

 

Félek, hogy ha földet ér 

Végiggördül a virágon 

Félénk, örök csöndbe tér 

Mint egy szép, szomorú álom. 
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Dylan Thomas: And death shall have no dominion 

 

And death shall have no dominion.  

Dead man naked they shall be one  

With the man in the wind and the west moon;  

When their bones are picked clean and the clean bones gone,  

They shall have stars at elbow and foot;  

Though they go mad they shall be sane,  

Though they sink through the sea they shall rise again;  

Though lovers be lost love shall not;  

And death shall have no dominion.  

 

And death shall have no dominion.  

Under the windings of the sea  

They lying long shall not die windily;  

Twisting on racks when sinews give way,  

Strapped to a wheel, yet they shall not break;  

Faith in their hands shall snap in two,  

And the unicorn evils run them through;  

Split all ends up they shan't crack;  

And death shall have no dominion.  

 

And death shall have no dominion.  

No more may gulls cry at their ears  

Or waves break loud on the seashores;  

Where blew a flower may a flower no more  

Lift its head to the blows of the rain;  

Though they be mad and dead as nails,  

Heads of the characters hammer through daisies;  

Break in the sun till the sun breaks down,  

And death shall have no dominion. 
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Dylan Thomas: A halál uralma véget ér 

 

A halál uralma véget ér 

Eggyé válnak a pőre holtak 

A széllel a holdra lovagolnak 

Csontjuk fénylik, hófehér 

Könyöknél, lábnál csillag kél 

Zilált elméjük fénye tiszta 

Hajótöröttek a földbe vissza 

A szerető meghal, a szerelem él 

A halál uralma véget ér. 

 

A halál uralma véget ér 

A tenger hullámai alatt 

Haláluk meddő mégse marad 

Kínozva bár sok bűnükért 

Őket kerék meg nem töri 

Kettészakad kezükben a hit 

Szívük egyszarvúként átdöfi 

A bűn, szétfoszlik már a szemfedél 

A halál uralma véget ér. 

 

A halál uralma véget ér 

Már nem hallják a sirály dalát 

A hullámok parti moraját 

Nem emeli már szép fejét 

A virág az esős réteken 

Átkalapálja lényegét 

Szomorú százszorszépeken 

A lenyugvó naptól fényt remél 

A halál uralma véget ér. 
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Dylan Thomas: Especially when the October wind 
 

Especially when the October wind 

With frosty fingers punishes my hair, 

Caught by the crabbing sun I walk on fire 

And cast a shadow crab upon the land, 

By the sea's side, hearing the noise of birds, 

Hearing the raven cough in winter sticks, 

My busy heart who shudders as she talks 

Sheds the syllabic blood and drains her words. 

 

Shut, too, in a tower of words, I mark 

On the horizon walking like the trees 

The wordy shapes of women, and the rows 

Of the star-gestured children in the park. 

Some let me make you of the vowelled beeches, 

Some of the oaken voices, from the roots 

Of many a thorny shire tell you notes, 

Some let me make you of the water's speeches. 

 

Behind a pot of ferns the wagging clock 

Tells me the hour's word, the neural meaning 

Flies on the shafted disk, declaims the morning 

And tells the windy weather in the cock. 

Some let me make you of the meadow's signs; 

The signal grass that tells me all I know 

Breaks with the wormy winter through the eye. 

Some let me tell you of the raven's sins. 

 

Especially when the October wind 

(Some let me make you of autumnal spells, 

The spider-tongued, and the loud hill of Wales) 

With fists of turnips punishes the land, 

Some let me make you of the heartless words. 

The heart is drained that, spelling in the scurry 

Of chemic blood, warned of the coming fury. 

By the sea's side hear the dark-vowelled birds. 
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Dylan Thomas: Különösen, mikor az októberi szél 

 

Különösen, mikor az októberi szél 

Fagyos ujjaival mintha hajam tépné 

Az őszi nap tüzében mégis égve szénné 

Rákszerű árnyékom réteken henyél 

Tavak partján járva zsibong fehér kócsag 

Télen csupasz karón beteg holló köhög 

Szavára serény szívemből már csöpög 

A vér ritmusára a sok lecsapolt szótag. 

 

Szavaim tornyának bús rabja maradtam 

Mégis látom vonzó alakját a nőknek 

Amint a láthatáron vígan kergetőznek 

Vagy a hősöket mímelő srácokat a parkban. 

Én mégis inkább a bükkfák nyelvén szólnék 

Tölgyek hangja törjön szavaimból elő 

A tüskés gyökerek táján lakó erő 

Vagy a víz tiszta szavával válaszolnék. 

 

Páfrányok mögött egy régi ingaóra 

Idegeimhez szól mechanikus nyelvén 

Nyeles tárcsáján reggelt reszelvén 

Szeles napot ígér hangos kakasszóra. 

Én hadd fejtsem meg a jellel teli rétet 

Titkos nyelven üzen, és igazat szól 

A férges tél a friss rügyön áthatol 

Megidézve hollót és a régi vétket. 

 

Különösen, mikor az októberi szél 

(Ó, ha ismernétek az ősz varázsait 

A pók-nyelvű Wales hangos halmait) 

A répáktól gyötört földekhez beszél 

A szívtelen szavakat hadd segítsem át 

Lecsapolva a szív, az alkimista vér 

Sebes áramlása vad tébolyt ígér 

Mikor hallja a madarak fekete dallamát.  
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Oscar Wilde: Impression du matin 

 

The Thames nocturne of blue and gold 

 Changed to a Harmony in gray: 

 A barge with ochre-colored hay 

Dropt from the wharf: and chill and cold 

 

The yellow fog came creeping down 

 The bridges, till the houses’ walls 

 Seemed changed to shadows, and St. Paul’s 

Loomed like a bubble o’er the town. 

 

Then suddenly arose the clang 

 Of waking life; the streets were stirred 

 With country waggons: and a bird 

Flew to the glistening roofs and sang. 

 

But one pale woman all alone, 

 The daylight kissing her wan hair, 

 Loitered beneath the gas lamp’s flare, 

With lips of flame and heart of stone. 

 

 

 

 

Oscar Wilde: Impression du matin 

 

A Temze éjjeli kéklő aranyába 

Szürke egyhangúság fordul 

A rakparton unottan csikordul 

Egy okkerszínű szénát cipelő bárka. 

 

A sárga köd a hidak alatt oson 

A házak fala halvány kontúr máris 

A máskor oly büszke Szent Pál katedrális 

Most buborékként csücsül a néma városon. 

 

De varázsütésre az élet felragyog 

Parasztok szekere csap éktelen ricsajt 

És egy kismadár az eddig csendes, kihalt 

Háztetők felől vidító dalba fog. 

 

Csak egy sápadt, magányos, csöppnyi nő 

Ácsorog csendben a gázlámpa alatt 

Halvány hajában zöld lidérc a smaragd 

Rubint láng az ajka, de a szíve kő.  
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A szerelem dalai 

 

Igazi helyünk a világban valahol önmagunkon túl van.  

 

W.H. Auden: Funeral blues 

 

Stop all the clocks, cut off the telephone. 

Prevent the dog from barking with a juicy bone, 

Silence the pianos and with muffled drum 

Bring out the coffin, let the mourners come. 

 

Let aeroplanes circle moaning overhead 

Scribbling in the sky the message He is Dead, 

Put crêpe bows round the white necks of the public doves, 

Let the traffic policemen wear black cotton gloves. 

 

He was my North, my South, my East and West, 

My working week and my Sunday rest 

My noon, my midnight, my talk, my song; 

I thought that love would last forever, I was wrong. 

 

The stars are not wanted now; put out every one, 

Pack up the moon and dismantle the sun. 

Pour away the ocean and sweep up the wood; 

For nothing now can ever come to any good. 

 

 

W.H. Auden: Temető blues 

 

Álljatok meg órák, halkulj el, telefon 

Kutyák, ne csaholjatok ízletes csontokon 

Dobok és zongorák, most csendre intelek 

Koporsóval érkezik a gyászoló menet. 

 

Körözzön az égbe fel, zokogjon az a gép 

Gyászbetűkkel vésve fel bús üzenetét 

Fehér galambnyak hordjon fekete szalagot 

Rendőr gyászruhája hirdesse: ő halott. 

 

Ő volt minden égtáj, tovább már ne keresd 

Ő volt a szorgos hét, és vasárnap, a rest 

Éjjelem, nappalom, énekem és szavam 

Hittem: mindig szeret, ó, én boldogtalan. 

 

Csillag nem kell nékem, ugyan minek ragyog 

Kioltom a Holdat, felszámolom a Napot 

Kiönthet az óceán, elszáradhat az erdő 

Semmi jót sem hordoz az átkozott jövendő. 
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Elizabeth Barrett Browning: Sonnets from the Portuguese III 

 

Unlike are we, unlike, O princely Heart! 

Unlike our uses and our destinies. 

Our ministering two angels look surprise 

On one another, as they strike athwart 

Their wings in passing. Thou, bethink thee, art 

A guest for queens to social pageantries, 

With gages from a hundred brighter eyes 

Than tears even can make mine, to play thy part 

Of chief musician. What hast thou to do 

With looking from the lattice-lights at me, 

A poor, tired, wandering singer, singing through 

The dark, and leaning up a cypress tree? 

The chrism is on thine head,---on mine, the dew,--- 

And Death must dig the level where these agree. 

 

 

 

Elizabeth Barrett Browning: Harmadik portugál szonett 

 

Nem illünk mi össze, ó hercegi szívem 

Más szokások, más végzet rabjai vagyunk 

Elsuhantában egymásra pillant híven 

Szárnyát csattogtató két szolgáló angyalunk. 

 

Gondold meg, jó uram, hogy téged 

Pompás társaság, királynők hívása vár 

Száz csillogó szem könnypalotába zár 

Ékesebbe, mint mit én adhatok néked. 

 

Ünnepelt zenészként keresni mért vágyod 

A szegény, megfáradt, kóborló énekest 

Ki rácsokon keresztül lesi a világot 

 

És egy ciprusfa árnyán át hangja téged keres? 

Fejedre krizmát szórt, az enyémre harmatot 

A halál, ki gyógyítja a bánatot.  
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Leonard Cohen: I long to hold some lady 

 

I long to hold some lady 

For my love is far away, 

And will not come tomorrow 

And was not here today. 

 

There is no flesh so perfect 

As on my lady’s bone, 

And yet it seems so distant 

When I am all alone: 

 

As though she were a masterpiece 

In some castled town, 

That pilgrims come to visit 

And priests to copy down. 

 

Alas, I cannot travel 

To a love I have so deep 

Or sleep too close beside 

A love I want to keep. 

 

But I long to hold some lady, 

For flesh is warm and sweet. 

Cold skeletons go marching 

Each night beside my feet. 
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Leonard Cohen: Egy lány ölére vágyom én 

 

Egy lány ölére vágyom én 

A kedvesem már messze jár 

Az álom üvegtengerén 

Holnap majd hazatalál. 

 

Nincs oly tökéletes hús 

Mint mi csontjain feszül 

De távol van, a szívem bús 

Míg itt ülök egyedül. 

 

Akár egy mesteri szobor 

Ősi város főterén 

Kedvéért zarándokol 

Pap, herceg, szegénylegény. 

 

Ó, hogy én nem mehetek 

Hódolni e bálványnak 

Áldozat sem lehetek 

A rideg, csupasz márványnak. 

 

Egy lány ölére vágyom én 

Fűszeres ízére a húsnak 

Magányom hideg éjjelén 

Ágyamnál csontvázak vonulnak. 
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Leonard Cohen: My lady can sleep 

 

My lady can sleep 

Upon a handkerchief 

Or if it be Fall 

Upon a fallen leaf. 

 

I have seen the hunters 

Kneel before her hem 

Even in her sleep 

She turns away from them. 

 

The only gift they offer 

Is their abiding grief 

I pull out my pockets 

For a handkerchief or leaf.  

 

 

 

Leonard Cohen: Kedvesem álomba merült 

 

Kedvesem álomba merült 

Keszkenőn a nyár hevében 

Őszi szélben elszenderült 

Aláhulló falevélen. 

 

A sok vadász mind térdre hull 

Mikor őt aludni látja 

Öntudatlan mélybe fúl 

Ember nélküli világba. 

 

Csak el nem múló bánatuk 

Mi kedvesemhez tán elér 

Szerény, szép áldozatuk 

Egy keszkenő, vagy egy levél. 
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Leonard Cohen: I almost went to bed 

 

I almost went to bed 

Without remembering 

The four white violets 

I put in the button hole 

Of your green sweater 

 

And how I kissed you then 

And you kissed me 

Shy as though I’d 

Never been your lover. 

 

 

Leonard Cohen: Majdnem úgy kerültem ágyba 

 

Majdnem úgy kerültem ágyba 

Hogy nem is emlékeztem arra 

A négy szál fehér ibolyára 

Melyeket kitűztem barna 

Kardigánod gomblyukára 

Sem arra, ahogy csókoltalak 

És ahogy te csókoltál engem 

Szűzi szendén, hogy nem tudtalak 

Vad szeretőmként elképzelnem. 
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Sir Fulke Greville: The world that all contains 

 

The world, that all contains, is ever moving; 

The stars within their spheres forever turn'd; 

Nature, the queen of change, to change is loving, 

And form to matter new is still adjourn'd. 

Fortune, our fancy-god, to vary liketh; 

Place is not bound to things within it plac'd; 

The present time upon time pass'd striketh; 

With Phoebus' wand'ring course the earth is grac'd. 

The air still moves, and by its moving cleareth; 

The fire up ascends and planets feedeth; 

The water passeth on and all lets* weareth; 

The earth stands still, yet change of changes breedeth. 

Her plants, which summer ripes, in winter fade; 

Each creature in unconstant mother lieth; 

Man made of earth, and for whom earth is made, 

Still dying lives and living ever dieth; 

Only, like fate, sweet Myra never varies, 

Yet in her eyes the doom of all change carries. 

 

 

Sir Fulke Greville: A világ mozog 

 

A világ mozog, és minden mozog vele 

Örök körforgásban vannak a csillagok 

Természet királynő e változás ereje 

Új formákba önti az üres anyagot. 

A forgandó szerencse ábránd, bár isteni 

A dolgok nem szabnak határt a térnek 

A jelen az elmúlt perc halálát hirdeti 

Phoebus vándorútját dicséri az ének. 

A lég mozog, mozgása tisztít mindent 

Planétákig száll a tűz, hogy táplálja őket 

A víz, dacolva gáttal, folyik tovább itt lenn 

Csak a föld áll, számolva múló esztendőket. 

A nyár érlelte növény elhal, ha jő a tél 

Anyák mulandó méhe rejti a magzatot 

Az ember földdé lesz, de amíg a földbe tér 

Halálában él, és életében halott. 

Csak Myra változatlan, örök, akár a végzet 

De szemében ott lángol a végítélet. 
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Seamus Heaney: Twice shy 

 

Her scarf a la Bardot, 

In suede flats for the walk, 

She came with me one evening 

For air and friendly talk. 

We crossed the quiet river, 

Took the embankment walk. 

  

Traffic holding its breath, 

Sky a tense diaphragm: 

Dusk hung like a backcloth 

That shook where a swan swam, 

Tremulous as a hawk 

Hanging deadly, calm. 

  

A vacuum of need 

Collapsed each hunting heart 

But tremulously we held 

As hawk and prey apart, 

Preserved classic decorum, 

Deployed our talk with art. 

  

Our Juvenilia 

Had taught us both to wait, 

Not to publish feeling 

And regret it all too late - 

Mushroom loves already 

Had puffed and burst in hate. 

  

So, chary and excited, 

As a thrush linked on a hawk, 

We thrilled to the March twilight 

With nervous childish talk: 

Still waters running deep 

Along the embankment walk. 
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Seamus Heaney: Két félénk 

 

Bardot-éhoz hasonló sálban 

Szép kedvesem sétál velem 

Szarvasbőr-szín éjszakában 

Beszélgetünk, fogja kezem 

A folyó, mint egy csendes álom 

Kísér bennünket a gáton. 

 

Már nem halljuk a város zaját 

Feszes rekeszizom az ég 

Az est betakar, mint egy kabát 

Fehér hattyú tetemét 

Hozza a víz, lassú sólyom 

Méltóságos hallgatagon. 

 

A szükség légüres tere 

Hattyú szívünket megfojtja 

Holttestekkel van tele 

A sólymok árnyékolta utca 

Az illem szép páncélja alatt 

Üresen zengő szó marad. 

 

Régen elmúlt ifjúságunk 

Megtanított minket várni 

Minden érzést mélyre zárunk 

Túl késő lesz már megbánni 

Illatként induló szerelmünk 

Gyűlöletes bűz lesz bennünk. 

 

Így hát illő izgatottan 

Mint sólyom csőrében a veréb 

Félig élőn, félig holtan 

Ideges gyermeki beszéd 

Röpköd át a félhomályon 

Ahogy végigsétálunk a gáton. 
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Jim Morrison: Last moment 

You lost the taste of yesterday, 

you get the progress of tomorrow, 

you cover your perspired face 

with your palm. 

Your creaking laughing reminds me 

the train, which we travel on, to the last moment. 

 

 

Jim Morrison: Az utolsó pillanat felé 

 

A tegnap íze elveszett 

Továbblépni hív a holnap 

Izzadt arcod tenyered 

Sima hűvösébe olvad. 

 

Csikorgó nevetésed olyan, mint a vonat, melyen te meg én 

Utazunk önfeledt komolyan az utolsó pillanat felé. 

 

 

Jim Morrison: Always different 

Once I was on high 

then I get deep done. 

There was some time, when I had money 

and often I run out of it. 

But suddenly everything has changed 

from the time I’m yours. 

I’m your food, I’m your drink today 

but one day I will be used up. 

Then I will die no doubt. 

 

Jim Morrison: Mindig máshogy 

 

Van úgy, hogy a fellegekben járok 

Máskor mélyen ülök a tenger fenekén 

Olykor gazdag vagyok, akár a királyok 

Máskor mindenki által megvetett szegény. 

 

De mióta a végzet utamba hozott 

Hirtelen minden úgy megváltozott. 

 

Ma táplálékod vagyok, éltető italod 

De megunsz hamar, csak emlék maradok 

Végül – és ez kétségtelen- csak egy újabb halott. 
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Dorothy Parker: A certain lady 

Oh, I can smile for you, and tilt my head, 

And drink your rushing words with eager lips, 

And paint my mouth for you a fragrant red, 

And trace your brows with tutored finger-tips. 

When you rehearse your list of loves to me, 

Oh, I can laugh and marvel, rapturous-eyed. 

And you laugh back, nor can you ever see 

The thousand little deaths my heart has died. 

And you believe, so well I know my part, 

That I am gay as morning, light as snow, 

And all the straining things within my heart 

You’ll never know. 

Oh, I can laugh and listen, when we meet, 

And you bring tales of fresh adventurings, — 

Of ladies delicately indiscreet, 

Of lingering hands, and gently whispered things. 

And you are pleased with me, and strive anew 

To sing me sagas of your late delights. 

Thus do you want me — marveling, gay, and true, 

Nor do you see my staring eyes of nights. 

And when, in search of novelty, you stray, 

Oh, I can kiss you blithely as you go…. 

And what goes on, my love, while you’re away, 

You’ll never know. 
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Dorothy Parker: Egy bizonyos hölgy 

 

Lehetek csupa báj, bólogató nejed 

Ki úgy issza szavaid, mint esőt a homok 

Pirosra festem a szám, kizárólag neked 

És bársony ujjaimmal hűsítem homlokod 

Ha zsákmányaidat büszkén elém tárod 

Kacagok gondtalan történeteiden 

Visszanevetsz, a szemeden hályog 

Nem látod, hogy ezer halált hal eközben szívem 

Azt hiszed, drágám, kiismertél engem 

Könnyű, mint a hó, locska reggel vagyok 

De hogy milyen vad bánat lakik a szívemben 

Fájdalom, kedvesem, sohasem tudhatod.  

 

Tudok hűséges kutyaként nézni rád 

Elém veted vénséged gáláns kalandjait 

Indiszkrét hölgyek finom sóhaját 

Fülekbe lehelt szavak vérbő vágyait 

Elégedett vagy, s kívánod újra 

Kései örömeid elénekelni mind 

Maradjak ilyen, lényedre rászorulva 

De nem látod szemem, ha éjekbe tekint 

Mikor új ízekre vágyva megkörnyékezel 

Te bitang hím, és számat csókolod 

Hogy mi történik majd, ha más nőnél leszel 

Fájdalom, kedvesem, sohasem tudhatod. 
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Dorothy Parker: Ballade of unfortunate mammals 

 

Love is sharper than stones or sticks;  

  Lone as the sea, and deeper blue;  

Loud in the night as a clock that ticks;  

  Longer-lived than the Wandering Jew.  

Show me a love was done and through,  

  Tell me a kiss escaped its debt!  

Son, to your death you'll pay your due-  

  Women and elephants never forget.  

 

Ever a man, alas, would mix,  

  Ever a man, heigh-ho, must woo;  

So he's left in the world-old fix,  

  Thus is furthered the sale of rue.  

Son, your chances are thin and few-  

  Won't you ponder, before you're set?  

Shoot if you must, but hold in view  

  Women and elephants never forget.  

 

Down from Caesar past Joynson-Hicks  

  Echoes the warning, ever new:  

Though they're trained to amusing tricks,  

  Gentler, they, than the pigeon's coo,  

Careful, son, of the curs'ed two-  

  Either one is a dangerous pet;  

Natural history proves it true-  

  Women and elephants never forget. 

 

Prince, a precept I'd leave for you,  

  Coined in Eden, existing yet:  

Skirt the parlor, and shun the zoo-  

  Women and elephants never forget. 
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Dorothy Parker: Pórul járt hímek balladája 

 

A szerelem szétzúz, mint a kő 

Mély, sötét, magányos tó 

Mint lármás vekker, rémisztő 

Kísértő, bolygó zsidó 

Teljes nem lehet soha 

A csók csak álmot rejt 

Fizetsz a vágyért, ostoba 

Az asszony nem felejt.  

 

A férfi mind szoknyapecér 

Hódítani muszáj 

Vonzza zsongító veszély 

Csábító, szép uszály 

Balga, esélyed oly csekély 

Hát jövődet mérlegeld 

Hosszú a kín, a kéj sekély 

Az asszony nem felejt. 

 

Caesar óta sok délceg hím 

Visszhangozza a szót 

Fehérnép gyengéd trükkjein 

Zátonyra fut hajód 

A történelem helyesel 

Ismernek minden cselt 

Galambok dala felesel 

Az asszony nem felejt.  

 

Herceg, tanácsom tiéd 

És korántsem selejt 

Ne kergess csipkés kombinét 

Az asszony nem felejt! 
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Ezra Pound: Portrait d’ une femme 

 

Your mind and you are our Sargasso Sea, 

London has swept about you this score years 

And bright ships left you this or that in fee: 

Ideas, old gossip, oddments of all things, 

Strange spars of knowledge and dimmed wares of price. 

Great minds have sought you—lacking someone else. 

You have been second always. Tragical? 

No. You preferred it to the usual thing: 

One dull man, dulling and uxorious, 

One average mind—with one thought less, each year. 

Oh, you are patient, I have seen you sit 

Hours, where something might have floated up. 

And now you pay one. Yes, you richly pay. 

You are a person of some interest, one comes to you 

And takes strange gain away: 

Trophies fished up; some curious suggestion: 

Fact that leads nowhere; and a tale or two, 

Pregnant with mandrakes, or with something else 

That might prove useful and yet never proves, 

That never fits a corner or shows use, 

Or finds its hour upon the loom of days: 

The tarnished, gaudy, wonderful old work; 

Idols and ambergris and rare inlays, 

These are your riches, your great store; and yet 

For all this sea-hoard of deciduous things, 

Strange woods half sodden, and new brighter stuff: 

In the slow float of differing light and deep, 

No! there is nothing! In the whole and all, 

Nothing that's quite your own. 

                     Yet this is you. 
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Ezra Pound: Portrait d’ une femme 

 

Sargasso-tengerünk lelked és a lényed 

Évekig fürdetett kincseivel London 

Fényes hajók fizettek dús illetéket 

Csámcsogtál rajtuk, mint hálás eb a csonton 

Rég lejárt ideák, avítt szóbeszédek 

Ismeretforgácsok és divatjamúlt eszmék 

Ezt hozták neked a sosem várt vendégek 

Szamarukká lettél, bár a lovakat szerették. 

Tragikus? Nem az. Te kívántad ezt, és nem a megszokottat: 

Egy megunt, unalmas, gondoskodó férjet 

Az átlagos elmét, mit minden év csak koptat. 

Türelmes vagy. Láttalak órákig üldögélni téged 

A parton, fürkészve a lágy hullámok árját 

Most gazdag jutalmadat megkapod hát végre 

Kellemes jellemed elnyeri méltó párját 

Jön már, nem számítva e furcsa nyereményre: 

Kihalászott zsákmány, pár keresetlen ötlet 

Semmibe vivő tények, mese két személyre 

Melyet mandragóra vagy bármi egyéb tölt meg 

Tűnhet értelmesnek, de nem lelsz értelmére 

Sehová sem illik, nem hajt semmi hasznot 

A napok homályában szétfoszló patina 

Tarka, régi festmény, faladra akasztod 

Bálványok, ámbra, ritka intarzia. 

Ez lesz majd vagyonod, kincseid dús tára 

Hullámok sodorta sok mulandó dolog 

Fény és mélység egymást lassan váltó árja 

Korhadt uszadékfa, fényes arany homok. 

Ez nem lehet, ugye te nem lehetsz ilyen!? 

Vagy talán mégis. Elvesztél, drága szívem. 
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Anne Sexton: The truth the dead know 

 

Gone, I say and walk from church,  

refusing the stiff procession to the grave,  

letting the dead ride alone in the hearse. 

It is June. I am tired of being brave. 

 

We drive to the Cape. I cultivate 

myself where the sun gutters from the sky,  

where the sea swings in like an iron gate 

and we touch. In another country people die. 

 

My darling, the wind falls in like stones 

from the whitehearted water and when we touch 

we enter touch entirely. No one's alone. 

Men kill for this, or for as much. 

 

And what of the dead? They lie without shoes 

in the stone boats. They are more like stone 

than the sea would be if it stopped. They refuse 

to be blessed, throat, eye and knucklebone. 

 

 

 

Anne Sexton: A holtak igaza 

 

Vége van, szólok a templomból kilépve 

A sírba szállóktól most búcsút veszek 

Hadd repüljenek gyászkocsin az égbe. 

Június van. Fáraszt, hogy erős legyek. 

 

Az áldott szirteken leszek majd újra én 

Hol vaskapu gyanánt hintázik a tenger 

És ereszcsatornán csorog le a fény. 

Megérintesz. Nem hal meg az ember. 

 

Kedvesem, a víz fehér szívéből a szél 

Úgy zuhog ránk, mint a kőzápor 

De ha tested testemmel örökre egybekél 

Társak vagyunk. Megszentel a mámor. 

 

S a halottak? Fekszenek mezítláb 

Tengernél is némább kőcsónakjaikban 

Pillantásukban nincs harag, nincs vád 

Szem, gége és ujjperc nyugszik áldástalan.  
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Anne Sexton: Her kind 

 

I have gone out, a possessed witch, 

haunting the black air, braver at night; 

dreaming evil, I have done my hitch 

over the plain houses, light by light: 

lonely thing, twelve-fingered, out of mind. 

A woman like that is not a woman, quite. 

I have been her kind. 

  

I have found the warm caves in the woods, 

filled them with skillets, carvings, shelves, 

closets, silks, innumerable goods; 

fixed the suppers for the worms and the elves: 

whining, rearranging the disaligned. 

A woman like that is misunderstood. 

I have been her kind. 

  

I have ridden in your cart, driver, 

waved my nude arms at villages going by, 

learning the last bright routes, survivor 

where your flames still bite my thigh 

and my ribs crack where your wheels wind. 

A woman like that is not ashamed to die. 

I have been her kind. 

 

Anne Sexton: Igazi asszony 

Mint megszállott boszorka, indultam utamra 

Kísértve sötét űrt, bátorrá tett az este 

Gonosz álmomnak meglett a jutalma 

Jártam házról házra, fényeket keresve 

Bomlott elméjű magányos tünemény 

Démon, kinek vajákos a teste 

Ilyen asszony voltam valamikor én. 

 

Az erdő mélyében leltem sziklatermet 

Az elhagyatott barlang puha fészekké lett 

Az istenek szentélyt, trónust, puha selymet 

A manók vacsorát kaptak, így lassan az élet 

Rendezetté vált, akár egy költemény 

De a társtalan csendben senki meg nem értett 

Ilyen asszony voltam valamikor én. 

 

Aztán szekeredre szálltam, és te messze vittél 

Meztelen karokkal intve jó éjt a tájnak 

A csillagokban jártunk, nem bántott itt szél 

Lángharapásaidtól combjaim még fájnak 

Repedt bordáimban zakatol a remény 

Bátran állok elé, ha kell, a halálnak 

Mert igazi asszony általad lettem én.  
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Oscar Wilde: In the gold room – A harmony 

 

Her ivory hands on the ivory keys 

Strayed in a fitful fantasy, 

Like the silver gleam when the poplar trees 

Rustle their pale-leaves listlessly, 

Or the drifting foam of a restless sea 

When the waves show their teeth in the flying breeze. 

 

Her gold hair fell on the wall of gold 

Like the delicate gossamer tangles spun 

On the burnished disk of the marigold, 

Or the sunflower turning to meet the sun 

When the gloom of the dark blue night is done, 

And the spear of the lily is aureoled. 

 

And her sweet red lips on these lips of mine 

Burned like the ruby fire set 

In the swinging lamp of a crimson shrine, 

Or the bleeding wounds of the pomegranate, 

Or the heart of the lotus drenched and wet 

With the spilt-out blood of the rose-red wine 

 

 

Oscar Wilde: Arany szobában 

 

Elefántcsont billentyűkön hasonló színű ujjak 

Szaladtak végig, nyomukban könnyű dallam 

Mint mikor csillogó ezüst szelek fújnak 

Nyárfák dús koronáját zizegtetve halkan 

Vagy a tengeren lágy habok kelnek útnak 

A hullámok hátukat mutatják zavartan. 

 

Aranyszín hajjal ült az aranyszín fal előtt 

Akár a körömvirág szirma, úgy fénylett, világlott 

Vagy mint a pókháló, mi fátyolként benőtt 

Egy csendes, napfényre sóvárgó virágot 

A kéklő éj homálya oszlott, az imádott 

Liliom hajnali tüzes nyílvesszőket lőtt. 

 

Mint rubint lángú lámpa a frigyláda fölött 

Égette ajkamat édes piros ajka 

Karmazsin kismadár, a szárnya törött 

Csókokat sebző csöppnyi gránátalma 

Vagy egy lótusz szíve, zamatos ígéret 

Sötét, vérszínű borral ízesített élet. 
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Oscar Wilde: La bella donna della mia mente 

 

My limbs are wasted with a flame,  

My feet are sore with travelling,  

For, calling on my Lady's name,  

My lips have now forgot to sing.  

   

O Linnet in the wild-rose brake  

Strain for my Love thy melody,  

O Lark sing louder for love's sake,  

My gentle Lady passeth by.  

   

She is too fair for any man  

To see or hold his heart's delight,  

Fairer than Queen or courtesan  

Or moonlit water in the night.  

   

Her hair is bound with myrtle leaves,  

(Green leaves upon her golden hair!)  

Green grasses through the yellow sheaves  

Of autumn corn are not more fair.  

   

Her little lips, more made to kiss  

Than to cry bitterly for pain,  

Are tremulous as brook-water is,  

Or roses after evening rain.  

   

Her neck is like white melilote  

Flushing for pleasure of the sun,  

The throbbing of the linnet's throat  

Is not so sweet to look upon.  

   

As a pomegranate, cut in twain,  

White-seeded, is her crimson mouth,  

Her cheeks are as the fading stain  

Where the peach reddens to the south.  

   

O twining hands! O delicate  

White body made for love and pain!  

O House of love! O desolate  

Pale flower beaten by the rain! 
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Oscar Wilde: La bella donna della mia mente 

 

Testemet vad lángok emésztik el hiába 

A sok talpalástól a lábaim elégnek 

Hasztalan kiáltom nevét az éjszakába 

Ajkamról messzire költözött az ének. 

 

Ó, csalogány, dalolj a vadrózsák árnyában 

Hangodban a szerelem vad vágya énekel 

A pacsirta hangos dalt dúdolgat álmában 

Kedvesem, a nemes hölgy, épp erre lépdel el. 

 

Szebb e tündér annál, amit férfi láthat 

Szívét birtokolni nincs elég hatalom 

Felette áll a legszebb kurtizánnak 

Királynő, holdsugár az éjjeli tavon. 

 

Mirtuszlevelek vannak szép hajában 

(Zöld lombozat aranyló haj felett!) 

Zöld füvek a sápadt éjszakában 

A szelíd őszi mező sem lehetne szebb. 

 

Csókokra termett a bájos csöpp ajak 

Nem arra, hogy bánat kínozza mostohán 

Úgy remeg, akár egy kis patak 

Vagy a rózsa szirma esti eső után. 

 

Mint fehér lótuszvirág, amely a nap nyomán 

Kéjesen pirul el, olyan a nyak 

A lüktető begyű drága kis csalogány 

Sem annyira drága, mint kedvesem, te vagy.  

 

Karmazsinszín szája, mint a gránátalma 

Apró fehér fogak csillannak, ha beszél 

Hamvas őszibarack angyali arca 

Mi úgy ragyog feléd, akár a messzi Dél. 

 

Összekulcsolt kezek, zamatos fehér test 

Mit szenvedés és kéj egyaránt kirág 

Szerelem háza, oly magányt keres 

Mint esőtől megvert halványszínű virág.   
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William Butler Yeats: He wishes his beloved were dead 

 

Were you but lying cold and dead, 

And lights were paling out of the West, 

You would come hither, and bend your head, 

And I would lay my head on your breast; 

And you would murmur tender words, 

Forgiving me, because you were dead: 

Nor would you rise and hasten away, 

Though you have the will of the wild birds, 

But know your hair was bound and wound 

About the stars and moon and sun: 

O would, beloved, that you lay 

Under the dock-leaves in the ground, 

While lights were paling one by one. 

 

 

 

William Butler Yeats: Feküdnél bár 

 

Feküdnél bár, drágám, kihűlten és holtan 

Az alkony elsápadna nyugati tájakon 

Visszajönnél hozzám, aki egykor voltam 

Szomorú szíveden pihenne bánatom. 

Tündéri szavakkal vigasztalnál engem 

Halott kezeidből bocsánatot nyernék 

Madarak vad dühe nem tombolna szemedben 

Csak a Nap, a Hold és a csillagos ég 

Fonnák, szőnék, díszítenék hajad 

Feküdnél bár, drágám, kihűlten és holtan 

A rothadó, hervadt, őszi lombok alatt 

És feküdhetnék veled, búsan, kiraboltan.  
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William Butler Yeats: When you are old 

 

When you are old and grey and full of sleep, 

And nodding by the fire, take down this book, 

And slowly read, and dream of the soft look 

Your eyes had once, and of their shadows deep; 

How many loved your moments of glad grace, 

And loved your beauty with love false or true, 

But one man loved the pilgrim Soul in you, 

And loved the sorrows of your changing face; 

And bending down beside the glowing bars, 

Murmur, a little sadly, how Love fled 

And paced upon the mountains overhead 

And hid his face amid a crowd of stars. 

 

 

 

 

William Butler Yeats: Mikor megöregszel 

 

Mikor megöregszel, és szunnyadsz szürke tinccsel 

A kandallónál ülve majd vedd elő könyvemet 

Olvasgasd lassan, és idézd fel szép szemed 

Drága ifjúságát, s hogy mit kezdtél e kinccsel. 

 

Mennyien szerették mulandó bájaidat 

Mennyien szerették, hány ál és igaz barát 

De zarándok lelked morajló szép szavát 

És arcod bánat-árnyát egy szerette csak. 

 

Míg ülsz a parázs mellett, csitítva szíved harcát 

Szomorkásan mormold: hát elmúlt a szerelem 

Elszállt, elillant túl a vad hegyeken 

És csillagfüzér közé rejtette szép arcát.  
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A keresés dalai 

 

Ha nem nézünk föl a magasba, sohasem tudhatjuk meg, mi van lenn. 

 

 

John Donne: Holy Sonnets I 

 

Thou hast made me, and shall thy work decay?  

Repair me now, for now mine end doth haste,  

I run to death, and death meets me as fast,  

And all my pleasures are like yesterday;  

I dare not move my dim eyes any way,  

Despair behind, and death before doth cast  

Such terror, and my feeble flesh doth waste  

By sin in it, which it t'wards hell doth weigh;  

Only thou art above, and when towards thee  

By thy leave I can look, I rise again;  

But our old subtle foe so tempteth me,  

That not one hour my self I can sustain;  

Thy Grace may wing me to prevent his art,  

And thou like Adamant draw mine iron heart. 

 

 

 

John Donne: Első Szent Szonett 

Teremtőm vagy, hát elenyészhet műved? 

Javíts meg hamar, a vég siet felém 

Korán találkozunk halálom éjjelén 

A gyönyörök emléke tegnapokba süllyed. 

Szemeimen hályog, magasba nézni félek 

Mögöttem a Csüggedés, előttem a Halál 

A romlás mohó férge gyenge húst talál 

Vele száll alá pokolra a lélek. 

Egyedül te tartod a reményt bennem 

Újra lábra kapok, ha nézhetek terád 

Ős ellenségem megint kísért engem 

Egy óráig sem bírom állni ostromát. 

Kegyelmed szárnya a bűntől messze vigyen 

Mágnesként ragadd magadhoz vas szívem.  
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John Donne: Holy Sonnets II 

 

As due by many titles I resign  

My self to Thee, O God; first I was made  

By Thee, and for Thee, and when I was decayed  

Thy blood bought that, the which before was Thine;  

I am Thy son, made with Thy Self to shine,  

Thy servant, whose pains Thou hast still repaid,  

Thy sheep, thine image, and, till I betrayed  

My self, a temple of Thy Spirit divine;  

Why doth the devil then usurp on me?  

Why doth he steal, nay ravish that's thy right?  

Except thou rise and for thine own work fight,  

Oh I shall soon despair, when I do see  

That thou lov'st mankind well, yet wilt not choose me,  

And Satan hates me, yet is loth to lose me 

 

 

 

 

John Donne: Második Szent Szonett 

 

Minden címemről lemondók, ó Uram 

A te javadra, ki teremtettél engem 

A világra általad és érted születtem 

Véráldozatod tisztította utam. 

A fiad vagyok, dicsőségre szántál 

Kínjaitól megszabadított szolgád 

Bárányod, képmásod, akit - romlott voltát 

Feledve - a lélek szent kenyere táplál. 

Az ördög akkor mégis mért bitorol engem? 

Mért gyalázza meg, lopja el, mi tiéd? 

Támadj fel, vívj meg elveszett fiadért 

Nehogy azt lássa kétségbeesett lelkem 

Hogy szeretsz ugyan, de nem hajolsz le értem 

És gyűlöl bár a Sátán, nem hagy magamra mégsem.  
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John Drinkwater: Reciprocity 

 

I do not think that skies and meadows are 

Moral, or that the fixture of a star 

Comes of a quiet spirit, or that trees 

Have wisdom in their windless silences. 

Yet these are things invested in my mood 

With constancy, and peace, and fortitude, 

That in my troubled season I can cry 

Upon the wide composure of the sky, 

And envy fields, and wish that I might be 

As little daunted as a star or tree. 

 

 

 

 

John Drinkwater: Reciprocitás 

 

Én nem hiszem, hogy az égbolt vagy a rétek 

Erkölcsi érzékkel rendelkező lények 

Sem azt, hogy felettünk a csillagok 

Fényében transzcendens bölcsesség ragyog 

Vagy a fák hallgatása a szélcsendes estben 

Nem ősi, letűnt tudás jele a szememben.  

Ezek a dolgok a lelkemben élnek 

Bennük erős, örök békességet érzek 

Üldözzön bár viharsodrú átok 

Az égbolt sátra alatt rendületlen állok 

Akár a rétek, és olyan szabad vagyok 

Mint a hallgatag fák vagy a fényes csillagok.  
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Sir Fulke Greville: Man, dreame no more of curious mysteries 

 

Man, dreame no more of curious mysteries, 

as what was here before the world was made, 

the first mans life, the state of paradise, 

where heaven is, or hells eternal shade, 

  for gods works are like him, all infinite; 

  and curious search, but craftie sinnes delight. 

  

The flood that did, and dreadful fire that shall, 

drowne, and burne up the malice of the earth, 

the divers tongues, and babylons downe-fall, 

are nothing to the mans renewed birth; 

  first, let the law plough up thy wicked heart, 

  that christ may come, and all these types depart. 

  

When thou hast swept the house that all is cleare, 

when thou the dust hast shaken from thy feete, 

when gods all-might doth in thy flesh appeare, 

then seas with streames above the skye doe meet; 

  for goodnesse onely doth god comprehend, 

  knowes what was first, and what shall be the end. 

 

 

 

Sir Fulke Greville: Oly csodás rejtélyeken ne ábrándozz, Ember 

 

Oly csodás rejtélyeken ne ábrándozz, Ember 

Mint hogy mi lehetett itt a teremtés előtt 

Ne gondolj a pokollal, ne gondolj a mennyel 

Az éden fia kertjét nincs elképzelni erőd 

Mert a Teremtő és műve végtelen titkot rejt 

A fürkész tudni vágyás fortélyos bűnbe ejt. 

 

A vízözön, mely elönt, és a pusztító tűz, melynek 

Lángja elemészti majd e romlásba dőlt földet 

Leomló Babilon, az összekuszált nyelvek 

Mind nem jelent semmit az újjászületőnek 

Romlott szívedet ekézze át a törvény 

Jöjjön hozzád Krisztus, a bűnöd eltörölvén. 

 

Ha tisztára söpörted lelked minden termét 

Ha lábadhoz sem tapad többé földi szenny  

Ha zsigerekig áthat az isteni jelenlét 

Akkor, mint egy folyam, elborít a menny 

A jóság emel majd a közelébe téged 

Annak, ki ismer kezdetet és véget.  
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Rudyard Kipling: If 

 

If you can keep your head when all about you 

Are losing theirs and blaming it on you; 

If you can trust yourself when all men doubt you, 

But make allowance for their doubting too: 

If you can wait and not be tired by waiting, 

Or, being lied about, don't deal in lies, 

Or being hated don't give way to hating, 

And yet don't look too good, nor talk too wise; 

 

If you can dream---and not make dreams your master; 

If you can think---and not make thoughts your aim, 

If you can meet with Triumph and Disaster 

And treat those two impostors just the same:. 

If you can bear to hear the truth you've spoken 

Twisted by knaves to make a trap for fools, 

Or watch the things you gave your life to, broken, 

And stoop and build'em up with worn-out tools; 

 

If you can make one heap of all your winnings 

And risk it on one turn of pitch-and-toss, 

And lose, and start again at your beginnings, 

And never breathe a word about your loss: 

If you can force your heart and nerve and sinew 

To serve your turn long after they are gone, 

And so hold on when there is nothing in you 

Except the Will which says to them: "Hold on!" 

 

If you can talk with crowds and keep your virtue, 

Or walk with Kings---nor lose the common touch, 

If neither foes nor loving friends can hurt you, 

If all men count with you, but none too much: 

If you can fill the unforgiving minute 

With sixty seconds' worth of distance run, 

Yours is the Earth and everything that's in it, 

And---which is more---you'll be a Man, my son! 
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Rudyard Kipling: Ha 

 

Ha zűrzavar támad, de te tiszta fejjel 

El tudod viselni, hogy a tömeg vádol 

Mert bízva magadban dacolsz a kétellyel 

És szereted azt is, ki rút fortéllyal gáncsol 

Ha képes vagy várni, és sosem fáradsz bele 

Ha a hazugságot tudod panasz nélkül tűrni 

Ha nem szennyezi szíved mások gyűlölete 

És nem akarsz álszenten jónak, bölcsnek tűnni 

 

Ha vannak álmaid, de nem vagy álmok foglya 

Ha gondolatod célja, hogy megismerd a valót 

Ha Sikernek, Kudarcnak nem leszel bolondja 

És úgy kezeled őket, mint két léha csalót 

Ha el tudod viselni, hogy az igazságot 

Érdekek oltárán áldozza fel a sok vad 

És ha életműved összetörve látod 

Helyette tort ül a sok silány utánzat 

 

Ha egy mozdulattal minden nyereményed 

Képes vagy feltenni egy legutolsó lapra 

És veszítesz, de nem száll el mégsem a reményed 

Ajkadat nem nyitod kicsinyes panaszra 

Ha bátorítod szíved, izmaid és lelked 

Pedig a szerencséd már rég nem a hajdani 

De valahol mélyen ott visszhangzik benned 

Akaratod hangja: „Ki kell még tartani!” 

 

Ha a sokasághoz szólva is megtartod erényed 

Nem tud megbántani sem ellenség, sem barát 

Királyokkal járva sem feleded a népet 

Nem erszényén méred az emberek igazát 

Ha ujjaid között nem folyik el az élet 

Hanem a pályádat végigfutod vígan 

A Világ majd bőven megjutalmaz téged 

És ami még több, Ember leszel, fiam! 
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Walter de la Mare: The last chapter 

 

I am living more alone now than I did; 

This life tends inward, as the body ages; 

And what is left of its strange book to read 

Quickens in interest with the last few pages. 

  

Problems abound. Its authorship? A sequel? 

Its hero-villain, whose ways so little mend? 

The plot? Still dark. The style? A shade unequal. 

And what of the dénouement? And, the end? 

  

No, no, have done! Lay the thumbed thing aside; 

Forget its horrors, folly, incitements, lies; 

In silence and in solitude abide, 

And con what yet may bless your inward eyes. 

  

Pace, still, for pace with you, companion goes, 

Though now, through dulled and inattentive ear, 

No more – as when a child’s – your sick heart knows 

His infinite energy and beauty near. 

  

His, too, a World, though viewless save in glimpse; 

He, too, a book of imagery bears; 

And, as your halting foot beside him limps, 

Mark you whose badge and livery he wears. 
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Walter de la Mare: Az utolsó fejezet 

 

Egyedül vagyok, mint még sose voltam 

Lényem befelé néz, testem egyre vénebb 

Záró fejezetét olvasom kiraboltan  

Egy bűvös, furcsa könyvnek, melynek címe: Élet. 

 

Minden csupa rejtély: a szerző, a folytatás? 

Ki volt az esendő, javulni gyenge hős?  

Mi lesz a vége, boldogság, sorscsapás?  

Homályos történet, de valahogy ismerős. 

 

Elég legyen mégis! Tedd félre elnyűtt könyved 

Minden lapja szörnyű, hazug szót kiáltott 

A magányt, a csendet hálásan megköszönjed 

Belső tekinteted keresse azt, ki áldott. 

 

Haladj tovább bátran, hű társad oldalán 

Bár tompa, nehéz, lusta érzékeivel 

Beteg, gyermek szíved nem érzi meg talán 

Hogy végtelen szépsége és ereje közel. 

 

Láthatatlan Világ ő, pillantásodba zárva 

Könyve neki is van, szép képekkel teli 

Míg bicegő lábad az utat vele járja 

Vedd észre, kinek a jeleit viseli.  
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A.A. Milne: King John’s Christmas 

 

King John was not a good man – 

He had his little ways. 

And sometimes no one spoke to him 

For days and days and days. 

And men who came across him, 

When walking in the town, 

Gave him a supercilious stare, 

Or passed with noses in the air – 

And bad King John stood dumbly there, 

Blushing beneath his crown. 

King John was not a good man, 

And no good friends had he. 

He stayed in every afternoon… 

But no one came to tea. 

And, round about December, 

The cards upon his shelf 

Which wished him lots of Christmas cheer, 

And fortune in the coming year, 

Were never from his near and dear, 

But only from himself. 

King John was not a good man, 

Yet had his hopes and fears. 

They’d given him no present now 

For years and years and years. 

But every year at Christmas, 

While minstrels stood about, 

Collecting tribute from the young 

For all the songs they might have sung, 

He stole away upstairs and hung 

A hopeful stocking out. 

King John was not a good man, 

He lived his live aloof; 

Alone he thought a message out 

While climbing up the roof. 

He wrote it down and propped it 

Against the chimney stack: 

“TO ALL AND SUNDRY – NEAR AND FAR - 

F. Christmas in particular.” 

And signed it not “Johannes R.” 

But very humbly, “Jack.” 

“I want some crackers, 

And I want some candy; 

I think a box of chocolates 

Would come in handy; 
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I don’t mind oranges, 

I do like nuts! 

And I SHOULD like a pocket-knife 

That really cuts. 

And, oh! Father Christmas, if you love me at all, 

Bring me a big, red, india-rubber ball!” 

King John was not a good man – 

He wrote this message out, 

And gat him to this room again, 

Descending by the spout. 

And all that night he lay there, 

A prey to hopes and fears. 

“I think that’s him a-coming now!” 

(Anxiety bedewed his brow.) 

“He’ll bring one present, anyhow – 

The first I had for years.” 

“Forget about the crackers, 

And forget the candy; 

I’m sure a box of chocolates 

Would never come in handy; 

I don’t like oranges, 

I don’t want nuts, 

And I HAVE got a pocket-knife 

That almost cuts. 

But, oh! Father Christmas, if you love me at all, 

Bring me a big, red, india-rubber ball!” 

King John was not a good man, 

Next morning when the sun 

Rose up to tell a waiting world 

That Christmas had begun, 

And people seized their stockings, 

And opened them with glee, 

And crackers, toys and games appeared, 

And lips with sticky sweets were smeared, 

King John said grimly: “As I feared, 

Nothing again for me!” 

“I did want crackers, 

And I did want candy; 

I know a box of chocolates 

Would come in handy; 

I do love oranges, 

I did want nuts! 

And, oh! if Father Christmas, had loved me at all, 

He would have brought a big, red, 

india-rubber ball!” 
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King John stood by the window, 

And frowned to see below 

The happy bands of boys and girls 

All playing in the snow. 

A while he stood there watching, 

And envying them all … 

When through the window big and red 

There hurtled by his royal head, 

And bounced and fell upon the bed, 

An india-rubber ball! 

AND, OH, FATHER CHRISTMAS, 

MY BLESSINGS ON YOU FALL 

FOR BRINGING HIM 

A BIG, RED, 

INDIA-RUBBER 

BALL! 
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A.A. Milne: János király karácsonya 

 

János király nem volt jó 

Gyakran görbe úton járt 

Hogy rá valaki ajtót nyisson 

Napokig hiába várt. 

Akivel csak találkozott 

Mikor az utcákon haladt 

Mind gőgösen kerülte el 

Vagy nézte unott fölénnyel 

Ő mindezt némán tűrte el 

Csak pirult korona alatt. 

 

János király nem volt jó 

Barátja sem igen akadt 

Nem jött vendég délután 

Teára is maga maradt. 

Beköszöntött a december 

Jött a képeslapok hada 

Mely kívánt neki jó kedvet 

Boldog, békés ünnepet 

De sosem baráttól eredt 

Küldője volt csak ő maga. 

 

János király nem volt jó 

Hiába félt, reménykedett 

Ajándék nélkül élte le 

Az egyre hosszabb éveket. 

De karácsonykor minden évben 

Míg odakünn lantos dalolt 

És besöpörte a sok tallért 

Minden szívhez szóló dalért 

Ő halkan, őrizve a reményt 

A kéményre zoknit pakolt. 

 

János király nem volt jó 

Ezért magányosan élt 

Kifundált hát egy levelet 

Míg a tetőre felért. 

A kéménynél írott sorokat 

Most itt lehet olvasni: 

„Címzett minden helyben lakó 

Elsősorban a télapó!” 

Nem a király a feladó 

Csak szerényen egy Jancsi. 
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„Egy csomag kekszet szeretnék 

És csokit is, nagy szatyorral 

Cukorka is kéne még 

Meg macskanyelv, egy vagonnal. 

A narancsot is elviselem 

De kedvencem a dió 

És hozz egy svájci bicskát nekem 

A fiúknak az való. 

Ismered szívem nagy vágyát 

Egy szép, piros gumilabdát!” 

 

János király nem volt jó 

Otthagyta a lapot 

Szobájába hallgatag 

Visszaballagott. 

Kétség és remény között 

Feküdt fél-éberen 

„Ő van itt, megjött talán!” 

(Verejték csillog homlokán) 

Egy ajándékkal csak megszán 

Vagy ez se jár talán nekem? 

 

„Keksz már nem kell énnekem 

A csokira sincsen gondom 

Cukorka sem lesz ételem 

A többit inkább nem is mondom. 

A narancs sem érdekel 

Diót se kívánok 

Van zsebkésem is, amivel 

Majd mindent elvágok 

De ismered szívem nagy vágyát 

Egy szép, piros gumilabdát!” 

 

János király nem volt jó 

Fölkelt reggel a nap 

Itt van már a karácsony  

Dalolták a sugarak. 

A zokniknál az emberek 

Mind vidám és izgatott 

És van sok sütemény meg játék 

Sok-sok várva-várt ajándék 

Csak János komor: „ Mért, 

hogy én megint semmit, de semmit sem kapok?” 
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„És még azt reméltem én 

Hogy reggelre zoknimban lesz 

Macskanyelv és sütemény 

Cukorka, csoki és keksz. 

Narancsot szerettem volna 

Diót, mit rágcsálni jó 

Zsebemben most bicska volna 

Éles, fiúnak való. 

Ha ismerte volna szívem vágyát 

Kaptam volna gumilabdát…” 

 

Állt az ablakban a király 

Nézte az utcákat zordan 

A sok gyerek, mind vidám sirály 

Játszadozott lent a hóban. 

Ahogy így állt, irigykedve 

Keserűségébe fagyva 

Hirtelen az ablakon át 

Leverve róla a koronát 

Uramfia, hát láss csodát 

Berepült hozzá egy labda. 

 

Télapó, áldásom rajtad 

Hogy magára mégsem hagytad 

Mire vágyott, meg is kapta 

Egy nagy, szép, piros gumilabda! 
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Sir Walter Raleigh: The conclusion 

 

Even such is Time, that takes in trust  

Our youth, our joys, our all we have,  

And pays us but with earth and dust;  

Who in the dark and silent grave,  

When we have wander'd all our ways,  

Shuts up the story of our days;  

But from this earth, this grave, this dust,  

My God shall raise me up, I trust. 

 

 

Sir Walter Raleigh: Konklúzió 

A vén idő bús koldusai vagyunk 

Ifjúság, kéj, öröm mind zsákmánya lesz 

Cserébe csak hamut és port kapunk 

Mikor néma, sötét sírboltunkba tesz 

Zarándokutunk egyszer majd véget ér 

Kihunynak napjaink, beföd a szemfedél. 

De takarjon bár sír, hamu és por 

Az Úr feltámaszt valamikor! 
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Dylan Thomas: Do not go gentle into that good night 

 

Do not go gentle into that good night, 

Old age should burn and rave at close of day; 

Rage, rage against the dying of the light. 

 

Though wise men at their end know dark is right, 

Because their words had forked no lightning they 

Do not go gentle into that good night. 

 

Good men, the last wave by, crying how bright 

Their frail deeds might have danced in a green bay, 

Rage, rage against the dying of the light. 

 

Wild men who caught and sang the sun in flight, 

And learn, too late, they grieved it on its way, 

Do not go gentle into that good night. 

 

Grave men, near death, who see with blinding sight 

Blind eyes could blaze like meteors and be gay, 

Rage, rage against the dying of the light. 

 

And you, my father, there on that sad height, 

Curse, bless, me now with your fierce tears, I pray. 

Do not go gentle into that good night. 

Rage, rage against the dying of the light. 
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Dylan Thomas: A bársony éjszakába csendesen ne térj meg 

 

A bársony éjszakába csendesen ne térj meg 

Égessen vén korod, ha napod alábukott 

Lázadjon a lélek, ha kihunynak a fények. 

 

Bár az alkonyat rendjén van a bölcsek értelmének 

Mert szavuk cikázó villámként nem futott 

A bársony éjszakába csendesen ne térj meg. 

 

A Jó, ki könnyezi, ha hullámok zenélnek 

Zöld öbölben táncolnak törékeny tettei 

Lázadjon a lélek, ha kihunynak a fények. 

 

A Vad, mámoros űzője Héliosz szekerének 

Csak későn ébred rá, hogy utol nem érheti 

A bársony éjszakába csendesen ne térj meg. 

 

A Komor, ha a halál nyújt vak vigaszt a szemének 

Lángokként gyulladnak benne meteorok 

Lázadjon a lélek, ha kihunynak a fények. 

 

És te, atyám, uralkodója bánatom egének 

Átkozz vagy áldj meg, hozzád imádkozok 

A bársony éjszakába csendesen ne térj meg 

Lázadjon a lélek, ha kihunynak a fények. 
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