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CaIUs valerIUs CatUllUs
(Kr. e. 87 k.–54 k.)

éljünk, lesbia…  

Éljünk, Lesbia, és szeressük egymást,    
és a mord öregek fecsegjenek csak,
hisz nem ér locsogásuk egy garast sem.
Eltűnvén a nap, újra felragyoghat:
egyszer tűnik a kurta fény szemünkből,
s álmunkból sosem ébredünk utána.
Adj hát csókot ezerszer, és ha adtál,
adj még százszor, utána ezret adj és
százat s újra csak ezret, újra százat.
Aztán majd, ha sok ezreket cseréltünk,
akkor összezavarjuk, elfelejtjük
számukat; ne akadjon egy gonosz se,
sok csókunk aki tudja és irigyli.
                                 Devecseri Gábor fordítása

éljünk, lesbia... 

Éljünk, Lesbia, és szeressük egymást;
hadd zsörtöljenek a mogorva vének:
nem ér a szavuk egy lyukas fityinget!
A Nap megteheti, hogy nyugszik és kel:
bennünket, ha kihunytunk, semmi többé
föl nem ver soha örök éjszakánkból.
Csókot ezret előbb, utána százat,
s ezret másikat adj, és újra százat,
ezret újra utána, s újra százat,
s ezrek ezre ha csattant már a szánkon,
belezavarodunk a számolásba,
s jobb ha nem sejti az irigy gonosz, hogy
ennyi csók is létezik a világon.

                                                Szabó Lőrinc fordítása

éljünk, lesbia... 

Éljünk, Lesbia, kedves, és szeressünk!
Csak mormogjanak a mogorva vének,
fittyet hányunk vígan a sok beszédre.
Nézd: a nap lemegy este, de reggel éled;
de mi, hogyha kis életünk kilobbant,
a hajnaltalan álmú éjbe hullunk.
Adj hát csókot a számra százat, ezret,
aztán ezret elölről, újra százat,
ezret, százat, ezerre százat ismét,
és majd, hogyha ezernyi százat adtál,
eltévesztjük a számítást a végén,
hogy ne tudjuk a számot sem mi, sem más:
így tán nem lesz irigye csókjainknak.
                                                    Rónai Pál fordítása
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 gyűlölök és szeretek… 
 

Gyűlölök és szeretek. Kérded tán, mért teszem én ezt.
 Nem tudom, érzem csak: szerteszakít ez a kín.

                                                                                                    Devecseri Gábor fordítása

 gyűlölök és szeretek… 

Gyűlölök és szeretek. Miért? Nem tudom én se, de érzem:
 így van ez, és a szívem élve keresztre feszít.

                                                                                                                 Szabó Lőrinc fordítása

 gyűlölök és szeretek… 

Gyűlölök és szeretek. Hogy mért teszem ezt, ugye kérded?
 Mit tudom én. Így van: érzem és öl e kín.

                                                                                                              Kerényi Károly fordítása

 odi et amo... 

Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris.
 Nescio, sed fieri sentio et excrucior
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