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Szótlan, hideg 
pusztákra tárul a világ!
Ki veszített,
akár te, nyugtot sose lát.

Állsz, sápatag, 
tél vándora, te, kárhozat, 
füst vagy magad, 
mely hidegebb eget kutat.

Madár, a dalt,
hörögd a puszták énekét! -
Bolond, takard
jég s gúny mögé szived sebét!

A varjúszó
csörren, a had városba száll: 
közel a hó -
jaj, ki otthonra nem talál.

Ballagi Zsigmond fordításai

Andreas Gryphius

VANITAS, VANITATUM 
ET OMNIA VANITAS

Tekintsek bárhová, hiúság úr a Földön,
Falat húz ez emitt, lebontja az legott.
Ahol most város áll, pazar, kőből rakott, 
Holnap juhnyáj legel a gizgazos göröngyön.

Most oly szép és nemes, tipornak rajta rögtön. 
Most oly délceg, dacos, holnap szikár halott. 
Mulandó a világ, enyész, bár csillogott.
Fényes nap várna rád, ám a vihar előbb jön.

Dicső tettek hire hamar enyészik el.
Az ember, röpke lény, helytáll? bajt elvisel?
Mi az, mit legkivált kivánunk megbecsülni?
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Rossz semmiség, hamu, por, szél vagy vadvirág, 
Amin a hervadás és hernyó éhe rág.
Abban, ami örök, nem vágyunk elmerülni.

Walter Höllerer

EZ MEG FURA BOLDOGSÁGGAL FEKÜDT

Ez meg fura boldogsággal feküdt 
Az út szélén. Pillái mélyen ültek 
Árnygödrükben, békén, elégedetten. 
Joggal hihetted volna, hogy csak alszik.

De háta (mi valamivel odébb
Vittük nehéz testét; zavarta ő nagyon
A torlódó hadoszlopot), a hát
Csak vörös rongydarab volt, semmi más.

És keze (nem mesélhettünk soká 
Róla, abbahagytuk aztán hamar 
Mindketten) -  mint kardot ragadta meg 
A kőkemény, fagyott lócitromot,

A dermedt sárganajt,
Mintha föld vagy kéz lenne az is,
Vagy kereszt, Isten: mit tudom.
Majd félrevonszoltuk a hóba ott.

Hans Magnus Enzensberger

EOL FORMÁK

Kavics, kövecs, iszap, murva, mállás,
meszes, kvarcos, kovás,
vasas, vulkáni, zárt,
föveny, futó-, liszt-, gyöngyhomok,
csonthomok, ólomhomok -  némelyik


