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Rabindranath Tagore

Azon a napon
– Azon a napon, mikor a
Halál ajtódon kopogna,
mit ajánlanál fel néki?
– Üres kézzel visszatérni
lelkem őt nem hagyná soha.
Éltem megrakott csónakja
lesz megszentelt ajándéka.
Vendégem elé helyezem
munkás őszi nappalaim,
enyhe nyári éjszakáim
édes termését egészen.
Termékeny életem minden
szüretjét, mit csak gyűjtöttem
– mikor halálom kopogtat,
napjaimhoz ha véget ad –,
szó nélkül mind elé teszem.
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