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Neue Liebe, neues Leben 

Herz, mein Herz, was soll das geben? 
Was bedränget dich so sehr? 
Welch ein fremdes, neues Leben ! 
Ich erkenne dich nicht mehr. 
Weg ist alles was du liebtest, 
Weg, warum du dich betrübtest, 
Weg dein Fleiß und deine Ruh - 
Ach, wie kamst du nur dazu ! 

Fesselt dich die Jugendblüte, 
Diese liebliche Gestalt, 
Dieser Blick voll Treu und Güte 
Mit unendlicher Gewalt? 
Will ich rasch mich ihr entziehen, 
Mich ermannen, ihr entfliehen, 
Führet mich im Augenblick, 
Ach, mein Weg zu ihr zurück. 

Und an diesem Zauberfädchen, 
Das sich nicht zerreißen lässt, 
Hält das liebe lose Mädchen 
Mich so wider Willen fest; 
Muss in ihrem Zauberkreise 
Leben nun auf ihre Weise! 
Die Veränderung, ach, wie groß! 
Liebe! Liebe! Laß mich los! 

1775  

Új szerelem, új élet 

Szív, szívem, mondd, mi van véled? 
Mi zavar ilyen nagyon? 
Milyen megváltozott élet! 
Hogy ismerjek rád vajon? 
Elmúlt, mit szerettél, minden, 
Elmúlt gyászod oka, nincsen, 
Elmúlt békéd s buzgalmad — 
Ah, mi ok, hogy elhagydtad! 

Bűvölt ifjúság virága, 
Kecsessége megrabolt. 
Kedves és hű pillantása 
Láncra vert, mint egy rabot. 
Gyorsan elfutnék előle, 
Menekülnék, de én dőre — 
Vezess! —, azt mondtam neki. 
Ah, most hozzá visszahí. 

És eme varázsfonallal, 
Mi el sosem téphető, 
Ez a bűvös földi angyal, 
Fogva tart, mint bűverő; 
Nincs menekvés, rabja lettem, 
Rabtartóként áll felettem. 
Minden, hogy megváltozott! 
Szerelem! Vágy! Hagyjatok! 

2022 

Ford.: Kisszőlősi Szánthó Lóránt Kázmér 
  



Vanitas 

Hiúságok hiúsága 

mind, mi a világban van. 

Néha verset farigcsálva, 

köztük ott vagyok magam. 

Itt e vers — tőletek lestem 

Orbán Ottó, Kölcsey —, 

s a szerzője esedezve: 

bocsátsátok meg neki! 

Lantom nincsen, csak fűzfasíp, 

min dalolok, bár lelkesít, 

mintha izzik a parázs: 

vanitatum vanitas. 

Vanitatum vanitas… 

Verset írni vágyik minden, 

— napról napra egy tojás — 

van talentum vagy, ha nincsen. 

Fenn az ernyő, nincsen kas; 

mindegy, mi az, csak hökkentsen, 

ha nem tetszik, kint tágas, 

madzag van a fakilincsen. 

Ha mindenki költő lesz, 

nem segít más, csak a szesz. 

Botcsinálta poétája 

rátelepszik a világra. 

Rátelepszik a világra 

az önjelölt verselő, 

vad, hagymázas lázálmába’ 

borzalmasan versel ő. 

Nem kell szüzsé, nincs tartalom, 

forma sem kell, minek az? 

Bár az eredmény borzalom, 

lesz majd like egy nagy rakat. 

Ragrímeknek garmadája 

— képzavarba applikálva — 

hull, gyülemlik— nem vitás —, 

úgy megül, mint semmi más. 



Úgy megül, mint semmi más 

a gyomromon, az agyamon. 

Kis rakásból nagy rakás 

lesz, csak a fejem vakarom. 

Tollad már nem forgatod, 

hisz az idő úgy elrohant, 

kézzel írni nincs már ok: 

computereknek kora van. 

Ám ha az is kifog rajtad, 

ne a gépedet abajgasd! 

Az ilyen verstermelőknek 

szél sem kell, összeverődnek 

Szél sem kell, összeverődnek, 

s mint kit igéz bűvölet, 

verselnek kavicsnak kőnek, 

s fújják a kígyókövet. 

Saját véleményük nincsen, 

mind egymást dicséri fel. 

Áradoznak "nincsen–kincsen", 

nekik ez így megfelel. 

"Ha megdicsérsz, megdicsérlek, 

én is like-ot dobok néked..." 

Mind csak párát ereget, 

mint a felhőgyerekek. 

Mint a felhőgyerekek 

— onnan ide, innen oda— 

váltogatják a helyet 

könnyű szellőtől sodorva. 

Árnyékuk össze sem ér. 

Marad nyomuk a világban, 

és ha marad, mennyit ér? 

Számolhatjuk fabatkában. 

Ám, ha eljön az a nap, 

mikor a szél lábra kap, 

addig–addig tekergőznek, 

összeállnak egy felhőnek.  



Összeállnak egy felhőnek, 

óriás takaróként 

(szét sosem verheted őket) 

lassan elszívják a fényt. 

Burjánzó amőba–módra 

ringy–rongy felhőcafatok, 

mintha fogyatkozás volna, 

úgy takarják a Napot. 

Addig–addig vitatkoznak 

— hogy volt tegnap, hogy lesz holnap? —  

betakarva tereket, 

már a vihar fenyeget. 

Már a vihar fenyeget, 

mert: bár más a véleményed, 

sose mondj nekik nemet! 

Meglátod, hogy még megéred, 

úgy szép az eszmecsere  

— csúcspontjául a vitának, 

válasz gyanánt, egyszerre —, 

rád se nézve negligálnak. 

Meglátásod bármily jó, 

torkodon akad a szó. 

Mindegyikük fentről beszél; 

fejünk fölé kell egy fedél! 

Fejünk fölé kell egy fedél, 

mert mi fentről hullana, 

— bárki, bármit hisz vagy mesél — 

bár hitetnék, nem manna. 

Ha szellemi táplálékod 

— amit kívánsz, amit vágysz — 

onnan jön, bizony megbánod; 

elvásik a fogzománc. 

Jobb távolabb lenni innen, 

tanújelét adja minden, 

ha esik vagy fúj a szél, 

menedéket ott remél.  



Menedéket ott remél 

ahol csendben rejtőzködhet, 

tavaszt vár, mint hullt levél, 

s nincs útjában embereknek. 

Alig van, hogy gondolat 

suhan át szikkadó agyán 

nem beszélget, borozgat, 

nincsen kivel, úr a magány. 

Vesztett álmok, remények, 

szálló füst …volt temérdek. 

Valamit még remélhet-e 

most az embernek gyereke? 

Most az embernek gyereke 

tépelődik magában: 

maradjon–e, elmenjen–e, 

nyíljon panaszra szája? 

Hol van egy igaz jó barát, 

hol van, aki ráhangol? 

Jó–e, ha kiadja magát, 

bújjon–e a világtól? 

Nos, a világ fütyül rája 

nem érdekli nyavalygása, 

ezért aztán remegve 

búvik, mint a remete. 

Búvik, mint a remete, 

megalázva. Szégyenében? 

Szégyenkezni kellene? 

Új versforma (én úgy vélem), 

nem olvastam még ilyet. 

Himfy–versszak koszorúban 

(no, vajon, ki érti meg?). 

Izgulok is iszonyúan, 

dúl bennem a háború: 

magyarszonett–koszorú? 

Odaadom olvasásra: 

hiúságok hiúsága…  



Hiúságok hiúsága 

— vanitatum vanitas — 

rátelepszik a világra, 

úgy megül, mint semmi más. 

Szél sem kell, összeverődnek, 

mint a felhőgyerekek, 

összeállnak egy felhőnek, 

már a vihar fenyeget. 

Fejünk fölé kell egy fedél, 

menedéket csak ott remél 

az embernek gyereke; 

búvik, mint a remete. 
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