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DEATH-MAIDS

Three death-maids parade on a sunny site,
Holding each one’s hand – side by side – so tight.

Which one of us three will you fainly choose
To take her and hide ’mongst the churchyard yews?

He’s chos’n not the fi rst – too mickle and round –
When the grave is high, weeds grow on that ground.

He’s turned down the next – too much gold of hers –
Silence is unknown to the one who glares.

He’s chos’n the third, albeit a poor wight –
But so calm and still that all things subside.

‘Tell me who you are that I hold you dear
In your godlike shape on earth all-where here?

As the winter sun, sallow is your face –
Tell me now your name? Where’s your dwelling-place?

I regret the bird, the off-fl ying bird,
I shall die for you, not rueing the world’.

‘That abode of mine stands on earth, asides,
And I have no name, but I have the eyes.

Nothing’s in my eyes but an eventide,
And I was quite sure what you would decide.

From hence or from thence, one chooses his death,
But there’s someone else who does die that death.
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ŚMIERCIE

Cho dzą Śmier cie po sło necz nej stro nie,
Trzy ma ją cy się wza jem za dło nie.

Któ rą z na szej wy bie rzesz gro ma dy,
By w cmen tar ne upro wa dzić sady?

Nie chciał pierw szej, że na zbyt mi nia sta,
Grób, gdy har dy, po krzy wą po ra sta.

Nie chciał dru giej, że nad mier nie zło ta,
Nie zna ci szy, kto się tak mi go ta.

Wy brał trze cią, co choć bu gu li cha,
Lecz tak ci cha, że wszyst ko na ci cha.

Coś za jed na, że po do basz mi się
W swym bo ży stym na zie mi za ry sie?

Żal mi, prze żal pta ka, co od la ta,
Dla cię umrę z nie ża lu do świa ta.

Bla da je steś, jak to słoń ce w zi mie –
Kędy dom twój i jak ci na imię?

Dom mój stoi na zie mi ubo czu,
A na imię nic nie mam, prócz oczu.

Nic w tych oczach nie mam, prócz wie czo ru,
Pew na by łam two je go wy bo ru.

Je den zo wąd śmierć so bie wy bie ra,
Ale dru gi tą śmier cią umie ra.
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Choć wy bra łeś, nie wie dząc dla kogo,
Za wszeć będę pa mięt ną i dro gą.

Je stem śmier cią twej mat ki, co w cha cie
Uśmiech nię ta cze ka te raz na cię.

Not knowing for whom, you have chosen me –
Remembered and dear, I shall always be.

I’m your mother’s death. In her dwelling place
She awaits you now with a smiling face’.


