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Betegen, szerencse néIküI

hurcoltam a napofr terhót.

NagIJ .sapás a nintstelenség ,

a gazdagsáq óIveut.

Kínlaim lebírni véqüI

kincset ásni mentem én eI,

a gonosznah írva vérrel,

fölajánlom lelkernet .

Aztán hőrt heitve körre

rod,a-lángofrat szítottam,
cslntot, íüvet összehordtam:

szellemek hívóielét -

Ls tudaslol osztonozve

ama régi kincs nqomáúan
meqjelölt helgen leástam:

nrdon é1 volt, vaksötét.

Mqd suqárzó fénIJ világolt,
mint csillag szállt az ógen

messzirő, amikor éppen

tizenkét órát iitött-

szólni, védeftezni kár valt,
Deli, szóp i|ju közelgett,

serleqet hozván, amelqnek

fénqe lóngolón sütött.

Dús viráqhoszorú árnqán,
ital menn|jei tüzében

nqdjas szemmel iöü elébem

majd a varázshörbe áIlt.

S én a szelid ihu láüán
,léltem, nem lehet az ördrj7,

míq ő íónalőn teletöItött

serlegóbó1 ígq hínált:

ldd a pezsqő életkedvet,

értesz maid a tanitásból,
s nem jösz ide hívni máskor
zord varázslat erejét.

kár a ftincset itt keresned,

Esti vendéq, napi munka,
gyötrő hét víg ünnep újra|
Ez legqen varázsigéd,.

Fodor András fordítása

pIru,r,n wotrcunc Goethe, a nérnet é§ a világtrodaloin nagy a|akiá 25o éwel
ezelőtt §zületett. Egy kevéssé lsmert versével emlékezünk rá.
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