
SZ A B Ó  K Á R O LY :

M ű ford ítások

PROPERTIUS II. 15.

Oh boldogság, óh ragyogó éj, óh gyönyörökre,
Kéjre terem te tt ágy — rajtad az üdvözlés!
Óh m ily  gyorsan perdül a szó, m íg pislog a lámpa,
S hogy fellángol a harc, hogyha kia lszik a fény!
Egyszer a már kitakart m ellekre irányul az ostrom, 
M áskor az ostoba ing áll oda vágyam  elé.
E lnehezült szem eim ről hányszor hajtja  el álmom,
Csókjai közt duruzsol: ja j ne aludj, bogaram  
S ism ét ú j ölelésbe fogunk egymásba tapadva, 
csókzivatarra hevít újra m eg újra a vér.
Á m de az éji sötétben lankad a vágy heve mégis,
M ert hisz a vágy, szerelem  m áglyarakója a szem.
Páris is egyszer látta lehullani Heléna ruháját,
S végül a fám a szerint végzete lett ez a nő.
S hogy felgerjesztette a m eztelen  Endym ión is 
Luna szivét: pőrén dőlt szerelem re vele.
Próbálj hát le feküdni ruhástól vélem  az ágyba,
Tépett öltözeted fogja siratni kezem.
Vagy, ha az elszabadult düh még m esszebbre ragadna, 
Nézheti édesanyád kékredagadt karodat.
Hasra szakadt cseccsel m ár úgy sem  já tszik  az ember; 
Födje magát a szülés kínjaiban megaszott.
L akjék  jól a szem  is szerelem m el, m íg csak a sorsunk. 
Engedi, hisz jön  az éj, m elyre sohsem  kel a nap.
M ért nem  kö tnek bennünk össze örök kötelékek;
S rajtad m úlana csak, szét sohse hullna e lánc!
Szív  dolgában végy példát csak a gerlice párról:
Rálel a nőre a hím , s kész is az egybekelés.
M értékét ne keressed a vágy szép őrületének,
Hidd el, a nagy szerelem  áttör a gátakon is.
Új  csodasarjat előbb hoz a szántóföld a parasztnak. 
Sokkal előbb űz a nap éjszínű lófogatot,
Forrásához előbb tér vissza a gáttalan árvíz.
És hom okon hamarább lelne hazára a hal,
M inthogy a lángja szivem nek hűtlen  m ásfele szállna; 
Érte dobog csak e szív, s élve, halálban övé 
Óh, ha megengedi még, hogy az é jje leket vele tö ltsem , 
Nem  bánom, ha csak egy évet is enged a sors.
Több ilyen  éjjel után örök életű lenne akárki;
Egy ilyen  éjszaka már isteni rangra emel.
Óh, ha az em beri nem  szíve -vágya lehetne: — így élni.
S húnytszem ű mám or ölén fekve  pihenne a test!
Sutba kerülne a harci hajó és sutba a szablya,
N em  zörgetne a víz em beri csontot alant.
Róma az önmaga vesztő harc diadalmai közt nem  
Tépné úgy a haját hősi halottaiért.
Ezt aztán m éltán dicsérhetné az utókor:
T elt poharunk soha nem  sértene isteneket.
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Élvezd hát a világot, míg csak a sors bele nem  szól,
S csókolj szüntelenül, úgy sem elég sohasem.
Nézd csak a hervadt rózsafüzért, m in t hu llik  a szirma. 
Telt poharadba pereg, s lassan a porba m erül;
Még ma a nagy szerelem  gyönyörében fulladozol tán,
S holnap már a hálál zárja le útjaidat.

PROPERTIUS I. XXI.

Te, aki fu tsz  még, hogy ne kerü lj ugyanerre a sorsra, 
Etruszk sáncok alatt m egsebesült katona,
M ért fordul bedagadt szem ed el kínunkra tekin tve?
Én is vert hadatok vég-m aradéka vagyak.
Bújjál, m entsd magadat, hadd örüljön az édesanyád majd, 
S  látva a könnyeidet, sejtse húgom meg a hírt:
Gallus — Caesar kardjain á tverekedve magát — rút 
Végre ju to tt; szökevény banda kezébe került.
És ha a szertedobált csontokra akadna szegényke  
— Etruszk dom bok ölén — tudja: enyém ek azok.

PROPERTIUS I. XXII.

Honnan a nem zetségem , m ilyen  s hol a családom, 
Tuscus, drága barát rég tudakolja  szavad. 
H onfiaink sírhalm ainál Perusia fö ld jén  
Jártál — zord kora ott te tte  a sírba honunk. 
A m ikor egym ás ellen ke lt fe l a római polgár,
(E truszk fö ld  a keserv nékem  azóta te vagy: 
Tűrted, hogy szétszórják hű rokonom  tetem ét és 
Csontja szegénynek még porlad a hantjaidon.)
Erre a síkra tekintő, szom széd Umbria tája  
— gazdag, bőkezű föld — szülte-nevelte fiát.

PROPERTIUS II. XI.

Szóljon más dala rólad: a híred sem m i nekem  már. 
Dicsérjen, k i magot vetne kopár rögökön.
Elviszi, hidd el, a bájaidat m ind, gyászravatalján  
Egyszer a sírbatevő, éjszaka-arcú halál.
És ha a vándor m it se törődve a sírodon átlép,
N em  mormogja: tanu lt lány pora nyugszik  alant.

70


