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M´g¢m bukik ä a V¢gtelen ä
El¢m ä Mi nem hal meg sosem ä
K´zben ä Magam vagyok ä
A HalÀl felf¢nylû Kelet,
Mikor mindjÀrt Hajnal lehet,
Nyugat fel¢ ragyog ä

MondjÀk ä aztÀn ä a k¢t VilÀg ä
Egy¡tt ä ´r´k KirÀlyi-hÀz ä
Nincs Apja ä nincs Fia ä
ý ä a mindig uralkodÂ ä
ý ä a magÀban vÀltozÂ ä
K¢t-Isten egymaga ä

CsodÀk hullnak el¢m ä ¢s Ágy ä
CsodÀk m´g¢m ä csodÀk k´z´tt ä
F¢lholdas ÂceÀn ä
°szakra tûle m¢ly az °j ä
°s d¢lre tûle m¢ly az °j ä
°s ¹rv¢nyben ä az °g ä

G. IstvÀn LÀszlÂ fordÁtÀsai

Robert Burns

A HAGGISHOZ

HÂdolatom, kerek pofa,
T́ ltel¢kf¢l¢k nÀdora!
A pacal, bendû ¢s zuza

 örnak fogad,
Ez¢rt nyÃjtom karhosszura

 çldÀsomat.
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Nagy teli tÀlad ny´g veled,
Sz¢p halmaid, mint k¢k hegyek,
PÀlcÀd, ha kell, malomk´vet

 Elhordana,
NyÁlÀsidon, mint gyantacsepp,

 ZsÁr harmata.

A Gazda minden szendes¢g
'S tisztelet n¢lk¡l vÀg bel¢d,
Csillogva omlik szertesz¢t

 Az ¢leted;
Dicsû lÀtvÀny a t´ltel¢k,

 PÀrÀs, meleg!

AztÀn mindenki nekilÀt,
Cs¡l´kre mind, az angyalÀt!
MÁg lassank¢nt a nagy csalÀd

 Majd sz¢treped,
AztÀn a Gazda mond imÀt:

 HÀlÀt rebeg.

Lehet, hogy van oly francia,
Ki b¡szke a fricassee-ra
(Mit undorodva disznaja

 K´pk´dne ki),
Hogy tÀn egy ilyen vacsora

 Nem kell neki?

Szeg¢nyre rossz konyhÀja vÀr,
Oly gyenge, mint a kÀkaszÀr,
KÂrÂnyi lÀbÀn meg nem Àll,

 Sorvad keze,
Nem lÀtja futni sem hatÀr,

 Se' r¢t vize.

N¢zd haggison nûtt embered,
L¢pteitûl a f´ld remeg,
'S mikor kardjÀt ragadja meg

 Nagy ´klibe',
ögy hullnak lÀbak ¢s kezek,

 Mint gyom feje.
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ñh, gondviselû Hatalom,
Ki uralkodsz a sorsokon,
Nem k¢r az ¢hes kaledon

 HÁg Àrukat,
De hÀlÀlkodni fog nagyon,

 Haggist ha kap.

Fejes Gy´rgy fordÁtÀsa

Thomas Hardy

A FURCSA HçZ
 

Max Gate, A. D. 2000

àHallja? Zongora! Mintha
Kis¢rtet jÀtszana.Ê

àMiket besz¢l! Hisz itt a
HÀzban nincs zongora;

R¢g volt ugyan egy, de tudja,
EladtÀk, t´nkrement.Ê

àSzavamra, hallom! Furcsa
 Hely ez, annyi szent!

Egy l¢lek meglapult itt.
Hol jÀr? Ez az û zaja.Ê

àLehetetlen; csak mi vagyunk itt,
Mi¢nk az ¢jszaka.Ê

àA szalon ajtaja z´rren...Ê
àNem hallok semmi neszt.Ê

à°n hallom, esk¡sz´m! ¹n nem
 FurcsÀllja ezt?

A szobÀm keresem, de hiÀba ä
Egy embert lÀtok ott!Ê

àA l¢pcsûn? senki se lÀtna,
Ott ember nem mozog.

Csak Àrny¢k az, egy Àg ring
Odak¡nn, a hold elûtt.Ê

àItt minden oly furcsa! BÀr kint
 Lenn¢k mielûbb!Ê
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