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itt képviselem, e káoszba mélyedt 
sötét nyüzsgésben, a Természet elvét.
S lásd meg, Sión, hogy feledlek-e téged?

Hárs Ernő fordításai

A SZERETŐ ÍGY VÁLIK SZERETETTÉ

A szerető így válik szeretetté 
A túlburjánzó képzelet okán;
És akkor többet már nem is kiván, 
Hisz mit kiván, magáévá tehetné. 

Ha lelkem benne válhat újra testté, 
Mért kivánkoznék a test több után? 
Nyugodtan megpihenhet önmagán, 
Hisz ily lélek válik ővele eggyé.

Mert e félistennő, e tiszta szépség,
Aki, akár a szavakhoz a képző, 
Lelkemhez oly illeszkedőn tapad, 

Gondolataim között eszmeként ég;
S a tiszta szerelem, a bennem élő, 
Csak a formáját kereső anyag.

Mark Alexander Boyd

VENUS ÉS CUPIDO

Parttól partig erdőkön át futok, 
Merre sodor a gyarló képzelet; 
Miként ág hullajt el egy levelet, 

Vagy pehely, amit a szél felkapott. 
Két istent kell követnem: egy vakot, 

Igen, egy elkapatott gyermeket;
S egy nőt, ki a habokból született 

És uszonya delfinnél suhanóbb.
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Az ember itt örök-boldogtalan, 
Homokba szánt s légbe vet oktalan; 
De tudd, kétszer boldogtalan, akit 

Szivében őrült mardosásu vággyal 
Egy nő ragad a tűzön át magával,

S egy vak vezet és egy gyerek okít.

Estienne Pasquier

KÖSZÖNTLEK, Ó KLIMAKTERIKUS ÉV

Köszöntlek, ó klimakterikus év,
Szám, mit a bölcs természet szőtt a hétszer 
Kilencből a legmagasabb tökéllyel, 
Kínjaim utolsó gyámola légy.

Ha napjaink vége elérkezék 
Jöttöddel, e kilenc-szorozta héttel 
Légy te a bennünk történt csodatétel, 
Megvetőn várom sorsom végzetét 

Jer csak bátran, jer, áhitott halál,
Kínom s viharom hol révet talál,
Általad égbe száll tőlem a lélek.

Add, ha e tűnő földet elhagyom,
Hogy Istennél lelhessem föl honom:
Add, kedves, hogy holtomban újra éljek.

LESBIÁT ÉN...

Lesbiát én sohase udvarolnám,
Nem tudnám imádni Laurát soha,
És holmi Corinna vagy Délia 
Szerelme még ennyi vággyal se hat rám.

Életem Néreára sem pazalnám,
Nem szédít el Cassandra mosolya,
Nem kecsegtet kéjjel Olivia,
Nem fér a szerelem szerelme hozzám.


