SAPFÓ

CATULLUS

Φαινεται µοι κ
ηνοσ ισοσ θεοισιν
αντι
οσ τοι
εµµεν’ ω
 νηρ, ο
ττισ εν
ανει και πλ
ασιον α
ισδ
 δυ φωνεισασ υ
υει
πακο

Nesmrtelným zdá se mi roven bohům
onen muž, jenž naproti tobě sedí
tváří v tvář a naslouchá zblízka tvému
sladkému hlasu

Ille mi par esse deo videtur,
ille, si fas est, superare divos,
qui sedens adversus identidem te
spectat et audit

Bohu roven zdá se mi být ten šťastný,
ba i bohy, možno-li, převyšovat,
tobě tváří v tvář kdo se zas a zase
dívá a slyší

και γελαισασ ιµεροεν· τ
ο µοι µ
αν
καρδιαν εν στ
ηθεσιν επτ
οαισεν.
ω
αρ vιδω 1ρ
οχε’, ω
ωνασ
 σ σε γ
 σ µε φ
ο
υδεν ετ’ ικει·

i jak zní tvůj lahodný smích. To všechno
zmatkem naplní vždy mé srdce v prsou.
Jak jen vzhlédnu nakrátko k tobě, slůvko
nevyjde z úst mých:

dulce ridentem, misero quod omnis
eripit sensus mihi: nam simul te,
Lesbia, aspexi, nihil est super mi
h vocis in ore, i

sladký smích tvůj zvonit. Mne nebohého
smyslů všech to zbavuje; na tebe-li
pohlédnu jen, Lesbie, hlasu nejsou
mocna má ústa,

α
α κ
αµ µεν γλ
ωσσα εαγε, λεπτον δ’
 λλ
α
υτικα χρ
ω π
υρ υ
οµακεν,
παδεδρ
ο
ατεσσι δ’ ο
υδεν ο
οµππ
ρηµµ’, επιρρ
1εισι δ’ α
 κουαι.

jazyk se mi podlomí, jemný oheň
rozběhne se pojednou pod mou koží,
svými zraky nevidím nic a v uších
dutě mi hučí,

lingua sed torpet, tenuis sub artus
flamma demanat, sonitu suopte
tintinant aures, gemina teguntur
lumina nocte.

jazyk vázne strnule, lehký žár mi
celým tělem probíhá, divné znění
s šumem v sluch mi proudí a temný závoj
zastírá zraky — — —

α
οµοσ δε
 δε µ’ ιδρωσ κακχεεται, τρ
παισαν α
 γρει, χλωροτερα δε ποιασ
ακην δ’ ο
υησ
εµµι, τεθν
λιγω ’πιδε
φαινοµ’, Αγαλλι.

pot se po mně rozlévá, mrazné chvění
jímá celou bytost, jsem trávy bledší —
málo jenom schází, bych, Agallido,
mrtvou se zdála!

otium, Catulle, tibi molestum est:
otio exsultas nimiumque gestis:
otium et reges prius et beatas
perdidit urbes.

Nečinnost tě, Catulle, chorým činí,
nečinností příliš tvá bujnost roste,
nečinnost i krále i kdysi šťastná
zničila města!

α
α π
αν τ
ολµατον — — —
 λλ

Ale všechno nutno je snést — — — — —
(2 Diehl)

(přel. Ferd. Stiebitz)

(báseň 51)

(přel. O. Smrčka)

