
Fr

AUGUST VON PLATEN VERSEIBOL

SZONETTEK
A hódolat köszönt, a dal múzsája,
mert verseim a legfőbbet daloljak:
zengtem művészt, asszonyt, urat, tudóst hál,
mint egy hegyélen mind magasbra hágva.

S most hirdetem: tüzet te adsz e lángba,
te vagy a pályám orma, fény ragyog rád,
körülkeringelek, mint bolygó a napját,
planéták örvényétől leigázva!

De szód ha rebben vágyad vak hevében,
ó többet adsz, barátom, nékem azzal,
művészetemben mint amennyi érdem.

A lét reád is nézett nyájas arccal, 
de szebben hal meg az, kit életében
egy halhatatlan, égi dal magasztal!

Sok kínos órát adtál nékem eddig;
ne rója néked hosszulén az ég föl,
mert megvakulnál könnyed özönétől,

nevem ha néha ajkaid kíejtik,

De míg tudástól kételyem menekszik:
megóvlak én, akárha gyöngeségből,

barátom l - mert a fölszín torz kegyéből

támadt véletlen tévútakra nem vitt.

Oltalmadul bár híved föl nem érhet:
tekintetednek szószólójaképen
tekintetem csalárdul szóra kéred.

Amíg időzik píllád szép egében,
szerelmet szí magába, szinte részeg!
Te meg - te olvasd benne szenvedésem!

TRISZTAN

Ki a Széppel egyszer szembenézett,
a halálnak lett az már a társa.
földi műre többé mit sem érhet.
mégse retten szíve a halálra,
ki a Széppel egyszer szembenézett.

Vágya szomja űzi őt örökkön,
mert csak balga véli, holQ' fölérhet
ennyi hévvel ember itt a földön;
akit nyila eltalált a Szépnek,
vágya, szomja űzi azt örökkön.
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Mint a forrás, úgy apadna már el,
lélekezve szina egyre mérget,
virágban is várja hogy halált lel;
ki a Szénpel -ej:tyszer szembenézett,
mint a forrás, úgy apadna már ell

GAZEL

Tarka szárnyon porzó fények:
lepke nyári pillenépek.
Illanéak, elmulandók,
mint a jó, mit adni vélék,

mint füzér, mit két kezem fon.
és mit ajkam zeng, az ének:
szétfoszlanak pílla-hunytán,
puszta röpke percet élnek,
lágy habélen mint a hullám,
villó pengén pára-lélek.
öröklétért nem tusakszom:
halni hullik minden élet 
oly törékeny, halld" a hangom.
mint pohár, ha kövel éred.

Rónay György fordítása
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