
OVIDIUS, SAPPHÓ PHAONHOZ.

F O R D Í T Á S O K .

Ovidius: Sapphó Phaonhoz.

Ha szorgos jobbom remegő vonásit 
Kedves szemeddel föl sem ismered,

Tán eltalálnád a sziv sejtelmével 
A vers alatt hű Sapphódnak nevét, 

s B tán kérdezed, miért e bús dal árja,
Holott a vig lant hangja volt enyém ? 

Hisz bús szivem, s a lantnak húrja mellé 
Nem illik tört sziv, megcsúfolt remény. 

Ügy égek én, mint hogyha vad viharban
io Villám üszkétől ég a búzaföld,

És minden szélfuvástól újra lángol 
S a fergetegben lángja szárnyat ölt.

És hogyne ? Phaon ott jár messze-messze, 
Hol Aetna lángja száll az égre fel, 

is Pedig hiába : Aetnánál erősebb,
Hevesb tüzektől lángol a kebel.

Nem lelkesít dal, nem a lantnak hangja ;
Mert azt csak a szabad sziv érti meg, 

Engem pedig hozzád a szerelemnek 
ao Megtó hetlen bilincsi füztenek; 

Methymna lánya, Pyrrha ifjúsága 
Már elhullatta régi bájait 

S Lesbosnak eltűnt csábja, régi kéje,
A mely élvezni, ábrándozni vitt. 

ás Száz szív hervad mellőzve, elfeledve,
Mely bírta egykor lelkem zálogát,

Száz szem tekint utánnad irigykedve,
Hisz kincsöket szórtam pazalva rád;

Mi sok kebelnek volt emléke folyton, 
so S a kéj, mit ajkam lopva oszta szét: 

Mindaz együtt félénken és remegve 
Tartózkodó szégyenben a tiéd.

Mert szép vagy, óh szép arczod hajnalában 
A gyermek, s férfikor fognak kezet,

3A És nem tudom, de nékem rád csak nézni 
Már lelki kéj és égi élvezet.

Ragadjál ijjat és Apolló lész te,
Szőllöt szoríts és Bacchus elpirúl,
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Feléd esecgve nyújtja Daphne karját,
40 Feléd, hisz bájad szóra nem szorúl.

És én igaz szép nem vagyok, de lelkem 
Ott jár a szépség csillagi között;

Én lantommal vagyok szép és nevemmel,
A mely örök hírnévbe öltözött.

45 Hogy barna lettem, hiba-é előtted,
Hisz Androméda egykor barna volt, 

Szerelmesen búg mindenféle gerle 
Akár fehér, akár más párja volt 

És esküszöm, hogy más a tied nem lesz, 
so Csak hogy ha oly szép mint hogy lenni kell,

Hogy dalaim olvastad, lelkem akkor 
Te is szépnek, nagynak ismerted el. 

Emlékszem óh: daloltam egykor régen 
S magad csodálva hallgatád a dalt, 

u S egyszerre megszakadt a dal, az ének 
És minden érzésem csókodba halt 

S midőn a kéj feloldta a szemérmet 
Feledve lón az élet, a világ,

Hogyan dicsérted ölelésem’, csókom’
6o S édes hízelgő szavaim’ kivált,

Aztán ha eltűnt öntudatból minden 
És karba’ kar lihegve ott pihent,

Miként feledtem a jövőt, a múltat,
S miként áldoztam néked a jelent.

*

as Szicziliában jár a hűtlen immár:
Óh nők, kiket szépsége elragadt 

Ne higyjetek, nekem mondotta egykor, 
Mit csábos ajka nektek mondogat!

Te is segíts, kit Eryx hegynek ormin 
70 A szent szerelmek serge fent ural, 

Engedd, hogy a sors derüljön felettem 
S a gond ne bántson sötét szárnyival! 

Hisz oly sokat szenvedtem már a létben : 
Atyám sírján tanultam szólni csak,

?5 S bátyámul egy szerelmében csalódott 
Bosszús, korán ért férfiú maradt. 

Hajózva jár a tenger bölcsejében
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És vesztett kincset vesztire keres 
Engem pedig, a mért szeretve óvtam 

Gyűlöl, szivem megértve ott se’ lesz.
És mintha a sors mégsem szabna végit 

Borult az ég a végzet útain :
Utánnad ég szivemnek lázas vére,

- Utánnad űznek titkolt lángjaim !
Lám rendetlen kibomló már a fürtöm 

S a szép gyürü elhagyta ujjamat 
Ruhám darócz, hajamba’ ékszer sincsen,

Hisz nincs, kinek szépségem gondot ad.
Pedig szivembe lángokkal van irva,

Hogy énnekem folyvást szeretni kell;
Talán a lant húrjától rezg a szív úgy,

Avagy a sors is úgy végezte el.
Vagy csak a forrón pezsgő szív ragad meg 

S az tette, hogy forrón szerettelek,
Téged, kinek alakján karra kelnek 

Fiúi hímpor s férfi kellemek.
Jöjj vissza, óh jöjj dagadó keblemre,

Hadd tűrjem a bút, a gondot veled,
Ha nem szeretsz, szemed’ lehúnyva csókolj,

Ha nem szeretsz, engedd szeresselek, 
f

*

Mig irok, rászáll könnyem az írásra 
S bucsútlan elmenésed’ siratom ;

Hogy elmentél némán, búcsút se véve,
Vigasztalan: ez fáj, ez fáj nagyon,

Hiába félsz, nem adtam vón’ emlékül 
Bűvös erővel eltelt zálogot 

Csak egyet kellett volna búcsúkor fogadnod,
Hogy Sapphódat feledni nem fogod.

Midőn kimondták (kedvesed elindult*
Szégyen és bú nyűgözték lelkemet,

S vérzett szivem, mint szerető anyáé,
Midőn ujonszült magzatot temet.

Mégis tiéd a szivem, álmom álma,
Kinél verőfény lesz borús napom,

A kit az álom elhoz messze földről 
És földeríti elhagyott lakom’.

Abban enyém vagy és öledbe tartasz

24*
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S én rajt* ölellek forró keblemen 
Csókjaidtól fölpezsdül a vérem, 

iao  Ajkamról lágy sóhaj száll hirtelen.
S aztán ? Folytatni tiltja a szemérem 

De nem szerelmes, ki nem sejti azt.

*

így jár az éj, a míg csak bánatomra 
A bús való új létre nem riaszt.

195 Kegyetlen napfény bántja meg pillámat, 
Melyen még éjem titkolt kéje reng,

S utat tör megujuló panaszomnak,
Hogy mért a vágy valót sohsem teremt ? 

*

Akkor bejárom erdőim’, a berket 
im* És feledés helyett — emlékezem ;

Hisz ott valék egykor boldog te véled,
S hogy csak valék, kettősen érezem 

Bár megtaláltam árnyas, kedves erdőd 
A melynek lombja födte álmaid,

186 De messze van, ki ennek gyöngye volt csak 
S ki nélkül mindez búsúlni tanít.

Ott a moha az öreg fáknak alján, '
Hol titkos kéjünk nyughelyét talált;

És itt csókommal újra, s újra érzem 
im Tiprott virágon lábadnak nyomát.

Ott áll a hely, az őszi szél a lombot
— Üdvöm tanúját — halkan rázza le, 

És néma csöndes az a hely, mely egykor 
Száz csalogány dalával volt tele.

US Csak a patak maradt meg úgy, mint régen 
S a forrás, melynek régi dísze zöld.

Hol zöld lótusz fehér virági közt most 
Lágy álmokat a viz tündére tölt.

A viz tündére, mely borús szivemnek 
íso Tanácsló ajkkal mutatá magát

S azt mondta : íMenj, hol Deucalion egykor 
Szerelmi búban enyhülést talált.

Menj és ugorj szent Lenkas szirttokán le, 
Hogy elringassanak a szent habok,

155 Akkor vagy meghűl szíved ott örökre,
Vagy őt epedve, vágyva láthatod 1 *

*

Digitized by v ^ o o g l e



OVIDIUS, SAPPHÓ PHAONHOZ. 357

És én megyek, keresni azt a szirtet 
A hol a szív enyhületet talál;

Megyek: a félelmet elnyomja szívem 
És jelszavam : «Phaon vagy a halál!»

De mégis; mért nem jösz magad kegyetlen 
Hideg haboknál jobb forró szived,

Az újra ébredő dal lesz jutalmad,
Ha megveted szerelmes szívemet.

Oh jö jj: a révben Vénus vár hajóján 
Vitorláit Ámor feszíti fel.

Szerelmek raja űzi habról habra 
S a vágyó Bohaj rá szelet leheli!

*

S én várlak csendben: óh milyen türelmes, 
t7o Boldog reményben árva szerelem,

Várlak, hogyan váltasz meg csókjaiddal,
S hogyan temetsz karodba hirtelen.

Vagy meghalok és az a hab mely ringat,
A távol partra hozzád elsiet, 

m És lelkemnek fuvalmitól megzendül 
Hűtlen fejed fölött a hűs liget.

A habra száll szünetlen ölelésem,
Szerelmes csókkal mossa lábodat,

S hogy emlékezzél megcsalt kedvesedre 
íso Újult erővel majd meglátogat.

Szerelmes szívedtől megittasulva 
Kigyulnak parton a biborcsigák,

Szeretni fog minden attól a habtól,
A melyben Sapphó enyhülést talált: 

m Szeretni fogsz te is, de késő lánggal 
A melyben már késő búbánat ég;

Ám a kit élve elvetél magadtól 
Halálban sem,lesz többé a tiéd !

L. M.
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