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Conrad Ferdinand Meyer

A Canal Grandéra
Már sürü esteli árnyak
Takarják a Canal Grandét,
Mint megannyi halk titok – száll
A koromszín gondolaraj.

Két palota közt ömöl még
Egyszer szét az alkonyi Nap,
Izzó sávja vakítón meg-
Megcsillan a gondolákon.

Bíborvörös káprázathoz
Fényesedik a nevetés,
Kihívóan moccan a test,
Édes vétket igér a szem.

Csak e résnyi fény az éjb�l
Enged élni szenvedéllyel,
Elnyel mindent odébb az árny
Érthetetlen locskolásba.

Quintus Horatius Flaccus

Diánához
Sz�z vadászlány, bérc-berek �riz�je,
Hold-szemed leskel le a hármas útra,
És Te óvod csak, ha vajúdva asszony
�� Kéri: segítsed,

Vedd, e hajlékom legyez� feny�fát –
Minden évvégen, megigérem azt, hogy
Kan-malackáknak gyökeredre ontom
�� Én ki a vérét.
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Georg Trakl

Télen
A havas szántóföld vakít.
Föl roppant magány n� a mennybe. Lent
A halastónál csóka kereng,
S erd� veti ki vadászait.

Komor faághegy hallgatag ing.
Kunyhóból hunyorog ki a t�z.
Távol csak egy szánkó csengetty�z,
S lassan Hold szitál hamuszínt.

Vérnyoma végén lerogy a vad.
Hollószárnyak fodrozzák a vértócsát.
Reszket a sápadott nyurga nád.
Fagyos berek. Léptek. Füstszalag.

Marie von Ebner-Eschenbach

Szent Péter és a Kékharisnya
Menny kapuján leány koppant,
Szent Péter szól: ’Ki van ottan?’
Szeppent lányka: „Egy Harisnya.”
A szent szép szóval buzdítja:
’Mutatkozz be hogy’ illenék!
Mily Harisnya?!’ „Bocsánat: kék.”
Dörgve állja el az ajtót:
’Ritka erre a te fajtád.
Ilyen szabad szellem�, mint te,
Ördögnél is pimaszabb szinte,
távozz! � tud valószín�leg
Rólad, s meglesz Urunk nélküled.’
„De én nélküle: nem! Ezt jól tudom.
Bocsáss be, ó, s tovább ez uton!”
Belekap Péter leplibe,
nem röst térdepelni se.
„Er�s Szikla, el ne taszíts,
hadd lássak az Arcába is,
hisz úgy kerestem, s mert Örök az.”
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’Lányom, kerested, szent igaz,
de nem úgy, ahogy megíratott,
idegen itt földi alakod.’
Fölpillant rá a fehérnép:
„Életemet bár ismernéd,
tudnád, boldog óráimban
elmondhattam, Isten itt van.”
Posztonálló hökken: ’Hogyan?!’
„Ott volt, ahol otthon voltam,
(ez ím hivatásom éppen)
a szívemben. Csodásképpen
körülvett a Legfönségesebb,
fénnyel sz�tt szövétneket,
mib�l mindig maradt szikrányi
világ újra reátalálni.
Isten – oltáron vagy pedig
szívemben – szebben hol rejtezik?
Dönts fel�le, a te dolgod.
Pokol vár vagy boldog leszek, boldog?”
Zavarba jött a mennynek �re
s hallgatott hosszan elt�n�dve,
mert jól felel, hogyha kérdik,
és amíg szól csak, fogja végig
Szent Péter a glóriáját:
’Beszéld meg odabent – jer hát!’

Németh István Péter fordításai

Christian Morgenstern (1871–1914) német költ�, író, m�-

fordító. Az eredetileg saját és barátai szórakoztatására írott 

abszurd groteszkjei tették világhír�vé.

Conrad Ferdinand Meyer (1825–1898) svájci költ�, író, kü-

lönösen történeti témájú novelláiról, regényeir�l és költemé-

nyeir�l nevezetes. Gottfried Keller és Jeremias Gotthelf mellett 

a XIX. század egyik legjelent�sebb németajkú svájci szerz�je.

Quintus Horatius Flaccus (Kr. e. 65–Kr. e. 8.) római költ�. 

Hatása a világirodalomra felmérhetetlen, olvasták és ismer-

ték halálától egészen napjainkig.

Georg Trakl (1887–1914) osztrák költ�, író. A kábítószer és 

az alkohol rabja volt. Életében csak egy kötetét adták ki.

Marie von Ebner-Eschenbach (1830–1916) osztrák író, 

Ferdinand von Saarral együtt � tekinthet� a XIX. századi né-

met nyelv� irodalom egyik legjelent�sebb képvisel�jének.


