
1

РИГАУТ ДЕ БАРБЕЗИЙО
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Тъй както нявга Персевал,[1]

който известен бил тогава,
ала и малко простоват,
пропуснал отговор познат —
какво ще трябва да направи
със копието и с Граал,
така и аз треперя цял,
щом ви съгледам в миг пред мен.
Смутен,
във вас се взирам до захлас
и искам да се моля, но без глас.
 
Под поглед сладостен примрял,
който в очите ми остава
и няма връщане назад,
а толкова за мен е свят,
че ако тъй й се понрави,
такъв да бъде моят дял —
на мъка и любовна жал.
Заради вас съм съкрушен,
опустошен,
готов съм да умра за вас,
но не да търся радост в друга страст.
 
Сърцето ви не знае жал,
макар изискан да е нрава,
а пък езикът ми — богат,
дарете ме със благодат.
Ала молба не ще отправя,
по-скоро, мисля, бих умрял,
заключил своята печал.
От вас, прекрасна, съм пленен,
тъй възхитен,
че чезне мъката завчас,
за вас щом само си помисля аз.
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[1]

 
Като лъчистия сигнал,
който Зорницата подава,
над всичко сте на този свят —
и взорът, влюбен и сърцат,
коварство който не познава,
снагата — на копнеж кристал,
за красотата идеал.
Прекрасна и от род почтен,
държи ме в плен,
та цял съм в нейна власт,
не мога да се отделя ни час.
 
Умът й е всемерно зрял,
но младостта й проличава,
зряла — за почест и парад,
но млада — за любовна жад,
не е ни зла, ни вироглава,
зряла — в постъпки с чист морал,
млада — щом млад е лъх повял.
Прекрасна, зряла в цвят зелен,
та удивен
я виждам стара в ум и страст
и млада по години, тяло, глас.
 
Прекрасна, аз от укор съм спасен,
щом днес пред мен
за бъдна радост иде сгоден час.
Та любовта е служба, доходна за нас.

„Тъй както нявга Персевал.
(…) с копието и с Граал…“
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Средновековната легенда за рицаря Персевал (Парцифал),
залегнала в романите на Кретиен дьо Троа и на Волфрам фон Ешенбах,
вече е била широко известна. Копието и Светият Граал са основните
мистични атрибути в легендата, според която намирането на бокала, в
който е била събрана кръвта на разпнатия Христос, е висшият по
трудност подвиг за всеки рицар. Откриването на Светия Граал
символизира не само светостта на християнската религия, но и тайната
на безсмъртието. ↑
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ЗАСЛУГИ

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята
библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята
библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.
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