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A KEDVES HALÁLA
Rainer Maria Rilke

A halálról mást ő se tudhatott, csak
hogy ránk ront és a némaságba vet,
de mikor - nem mint akit elragadtak 
szeméből a lány halkan elveszett

az ismeretlen árnyakat elérve,
és érezte, hogy már odahajolt, .
hol új módjuk van a kedveskedésre
és lánymosolyuk, mint a hold:

oly ismerős lett mindegyik halott,
mert közeli rokonuk lett e réven,
és hagyta, hogy a többi csak beszéljen,

de nem hitt nékik s azt a földet ott
úgy hívta: "szépenfekvő, mindig-édes" 
És egyengette az ő lábfejéhez.

A ZUTÁ N
T'h om a s Hardy

Ha majd remegő ittlétem után becsukta kemény kapuját a jelen.
a szomszéd szél-e, ha május rezgő szárnya kíkelt,

víg zöld levelekkel hamvas, mint mikor új a selyem:
,,0 olyan ember volt, aki erre figyelt?"

Ha eljön az alkony s mint pilla ha rezzen nesztelenül,
repül az árnyakon át a széltől görbe bokorra az ölyv

fenn a hegyen - gondolja-e majd, akinek szeme ebbe merül:
"Oneki kedves volt ez a kép, ez a föld?"

Ha elmúlok egyszer, fekete és meleg éjben, s űzi a pille a fényt
s látják a gyepen át sebesen guruini a sünt,

mondják-e: "Azt akarta, ne bántsák az ilyen kicsi lényt,
de nem tehetett sokat értük s most már tovatűnH"
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Ha meghallják, hogy végül elcsöndesedtem, s állnak a kapuk. előtt,

s bámulják, hogy a csillaggal teli mennybolt csöndesen ég,'
akik arcomat nem látják soha már, majd szólnak-e ők:

"Sok ilyen misztikus fény bűvölte szemét?"

S lesz-e, ki szól, ha kong a sötétben a búcsúharang,
és miután zengése a szélben egy pillanatig szünetelt,

hallatik újra, mintha újonnan kondulna a harang:
"Most nem hallja már, de míg élt, úgy-e, erre figyelt?"

EGY CSILLAG BÁNATA
Guilla ume Apollin a i r e

Koponyám gyermeke te lettél szép Minervám
Orökre koronám a vérem csillaga
Az ész van mélyein s az ég a fejnek ormán
Hol rég fegyverkezett az istennő maga

Ezért tán nem is ez fáj legjobban e még oly
Széles halálthozó és csillagdíszű lék
Hanem a benti baj a titkos mérgü téboly
Nagyobbat senki sem rejtett magába még

Az ízzó fájdalom már életembe forrt át
Mint szentjánosbogár kis testébe a fény
Ahogy a katonák szívén Franciaország
Vagy virágpor remeg a liliom szívén.

BÚCSÚ
Guillaume Apollinaire

Letéptem ezt a hangaszálat
Már tudhatod az ősz halott
E földön többé sohse látlak
Ú, idő szaga hangaszálak
es várlak téged tudhatod
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