
Tompa Mihály: Mécsvirág  
(részlet) 
 
A mécsvirág, szellős magas 
Bércen lakott: 
Honnan belátni a kelő 
S nyugvó napot. 
 

Hol együtt van enyh napsugár 
S hűs bérci lég; 
A szép virág zöld lomb közűl 
Emelkedék. 
 

Előtte kéklő messzeség 
Határai; 
És a virágnak kedve jön 
Leszállani. 
 

Megnézi a kies mezőt, 
Fénylő tavat; 
Megösmerni sok szép, rokon 
Virágokat. 
 

És a bércről a mécsvirág 
Gyorsan leszáll; 
Lassan haladva a nyugodt 
Tó partinál: 
 

Meglátja benne a napot 
S kéklő eget; 
S önképe az, mit legtovább 
Megnézeget. 

 
 
 
Bámulja a rét és lapály 
Szépségeit, 
S örül, hogy innen, onnan is 
Köszöntgetik. 

 
 
 
 
 

 

 
      

              The Natural History of Horses, 1866 

 

 

A. C. Swinburne:  
Tenger és alkonyég között  
 

Tenger és alkonyég között  
a szerelem hozzámszökött.  
Örömre bú jött, napra éj,  
a hosszú vágyra kurta kéj,  
s óh, szerelem, reád mi jött  
tenger és tengerpart között!  
 
Tenger és kikötő között  
az édesből keserü lett,  
a vágyból könny, a könnyből láng,  
holt kéjből új vágy, új fulánk: 
s a szerelem így font-kötött  
a tenger és homok között.  
 
Tenger és napnyugat között  
egy órát köztünk font-kötött,  
de már suhant is, fürge láb,  
a tegnapok után tovább  
az arany vízen; jött s szökött 
tenger és tengerhab között.  
 
S tenger fölött és part alatt  
minden vágy meghalt, elszunnyadt.  
Az első csillag látta, mig  
kettőnk egy lett: a második  
csak engem látott magamat 
tenger fölött és part alatt...  

/fordította: Babits Mihály/ 

http://csicsada-irodalom-birodalom.blogspot.hu/2011/11/tompa-mihaly-mecsvirag.html


 
 
Francis Jammes: Lágy gyantacsöpp csorog  
I. 
 
Lágy gyantacsöpp csorog aranyló könny gyanánt a 
cseresznyefán: ma mindent tropikus hő igáz, 
aludj, drágám, a kertben, hol bús tücsöksirás 
zeng régi rózsafáink sziromszívébe zárva... 
    
Még tegnap a szalonban csevegtél: büszke dáma, 
de most magunk vagyunk, én édesem, Sirász 
rózsája! óh, aludj csak, rád halk csókom vigyáz 
és enyhe kelme véd: csöndes lesz szived álma... 
 
A hő a zajt felitta, csak méhek zsonganak, 
aludj, aludj, kicsim, szelídszívű bogárkám, 
s ne rezzenj, hogyha néha megcsobban a patak, 
 
halászmadár is alszik a parti cserje árnyán, 
aludj csak csöndesen... hisz már én sem tudom, 
te kacagsz, vagy a víz cseng a fénylő kavicson... 

/fordította: Tóth Árpád/ 

 

 

 

 
 

 
 
Szabó T. Anna: Lenni a mindent 
 
Mit akarok? A levegőt, egészen. 
Hogy áramlása bizsergessen át. 
Hogy ürességet foglaljon a térben, 
tűzzé telítse az energiát. 
Lenni, a mindent vonzó mágnesesség 
két kíméletlen pólusa között 
(lenn hideg föld, fenn nappá robbanó ég) 
és érezni a selymes levegőt. 
Úgy bomlani ki minden mozdulatból, 
mint szárnycsapásból lebegő madár, 
ahogy a tágas, áramló magasból 
a célra tart, a zuhanásra vár. 
 Telítődöm a tűzzel: lebegek. 
 Magamban hordom saját egemet. 

 
                 A szerző engedélyével közölve. 
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                             The rose book, 1864 
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