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TÖRÖK NÁNDOR 
 

Szapphóhoz 
 

Leszbosz szülötte, a „tizedik Múzsa”. 

Hozzád szól e dal. Te tudtál még szeretni, 

és neved a sárba hiába húzza 

irigyek szava: csak a jövőbe menti. 

Szeretve lenni. Csak ennyit akartál, 

mint oly sokan mások, szeretted a mádat, 

ha mozdult a kar és ringott az altáj, 

s lantod ritmusára, ha felgerjedt vágyad, 

ifjúi hévvel felszítottad másét; 

míg az idő rajtad otthagyta jeleit, 

s aláhullottál az őszinte nászért, 

mert a hő szerelem fele vágy, fele hit, 
 

és ha az egészből egyik rész hibádzik, 

ösztönösen tudtad, semmit ér a másik. 

 

 

Ovidiushoz 
 

Istenek példája mutatott ösvényt 

a szerelem kusza rengetegében, 

szíved Cupidónak kitártad önként  

s Vénuszt dicsőítve éltél merészen. 

 

Hő vágyak titkát Jupitertől lested: 

tanítva tanultál gyönyört szerezni, 

nyoszolyák harcát művészetté tetted, 

megdaloltad azt, mi szíved kikezdi. 

 

Töretlenül ugart nem hagyott ekéd, 

Róma megtalálta gyarló mesterét, 

s a bűnös város lantodnak hódolt, 
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de a császári kegy mindig volt véges, 

múlt szerelem csókja mind keserédes, 

mégis fűszerezi sorsodban az ókort. 

 

 

Anakreónhoz 

 

Anakreón, köszöntelek, 

levél helyett e vers beszél: 

Havas fejed fölött lehet 

   (a múltad el ma sem vetél) 

kettőezer-ötszáz a tél, 

    

s ugyanannyi sokévnyi nyár 

a századok alatt letelt, 

de híred így sem lett sivár 

   (Dionüszosz áldoz e helyt): 

ma rád ürítek telt kehelyt,  

    

megénekelve mámorod, 

dicsérve bort, sosem alább, 

a víz nekem se nyújt okot 

   (ebben talán formázva rád): 

a kút felé nem visz e láb. 

    

S mi téged régen ösztökélt, 

taszítva édes kéj iránt, 

a szívben érzem ösztökét 

   (erószi nyílba rótt irányt). 

Mi pótolná az ily’ (íj)hiányt? 

    

A bor mellé leány való: 

Első, ha hűs, kurázsit ád. 

A másik forrón olvadó 

   (amitől Zeusz is kihág), 

s ölébe űz kaján imád. 
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Imádban vágtató a vágy, 

erdőben, mintha őz szalad, 

s nyomában megrezzen az ág 

   (szívedben sosem volt harag): 

az égbe így ért fel szavad. 

    

S ha szép a szó s az érv, ha jó, 

az mind nagyságod jelzi tán, 

Anakreón, te mérvadó 

   (a nagyszerű, nagyot kíván): 

te, bort ivó görög titán! 

 

 

Catullushoz 

 

„Gyűlölök és szeretek.”
1
 E két érzés kísért el 

   létednek kurta útján, mit epe s méz vegyített. 

S szép Lesbiád oka volt, de sekély elégtétel, 

   hogy a sár’aranykorhoz erénye rongya illett. 

 

Pajkos carmenek hűen (nem ellene, de érte), 

   meg precíz epigrammák, ha szóltak faragatlan, 

„Poéta jó, ha tiszta, ám ne a költeménye,”
2
  

   de mert sárról daloltál, tán te is jártál abban, 

 

s Rómát az istenekkel e híg latyak benyelte, 

   mert „a mindent-ölelő”
3
 Jupiter

.
 bűnre bűnt tett,  

gyarló földi, ha nem volt az égiek kegyeltje 

   (mi odafent se érdem), a vétke lent is bűn lett. 

 

S csókot hiába adtál tisztán ölelve százat,  

   majd ezret, újra százat, s még százat, újra ezret,
4 

a perc pilléje elszállt, s a pihe hó-alázat 

   helyén csatakos űr lett végzetedben a kezdet. 

 
1
 C_LXXXV.1-2, 

2
 C_XVI.5-6, 

3
 C_LXVIII./A_32, 

4
 C_V./7-9 


