
Nic se netrap, duše má,
že je život krátký,

nepátrej co Bůh ti dá
za hrobskými vrátky.

Bezkonečný světa kruh
točí se vždy vřele,

nesmrtelný jest tvůj duch 
v nesmrtelném těle.

Co lid smrtí jmenuje,
není ještě konec,

umíráček jenom je
divadelní zvonec.

On tu jenom znamená,
kde jsou aktů meze,
kdy vystoupí opona,

kdy se dolů sveze.

Po aktu se vždy naspěch
herci jen přestrojí,
ale aktů věčný běh

nikdy neustojí.

Jan Bouzek
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Just don´t worry thou soul of mine,
That thy life is f leeting;

Ask not what God has for thee
As through the grave gate you´re stepping.

The world in never-ending loop,
Merrily goes round;

Undying is your spirit though,
In your body immortal.

What folk call death, the closing step,
Is never final end;

The death knell call is nothing but
An intermission bell.

Its sound just marks the seams and lines
Between the acts of play

The instant the curtain shall ascend
Or descend on the stage

When an act is in the final stage
Actors pick up new masks in haste;

The play will never really cease
Unending chain of acts and scenes.
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Gräme dich nicht, meine Seele, 
dass das Leben kurz ist, 

ergründe nicht, was Gott dir bringt 
hinter der Friedhofspforte. 

Der endlose Weltkreis 
dreht sich immer weiter 

unsterblich ist dein Geist 
in dem unsterblichen Körper.

 Was die Menschen den Tod nennen, 
ist noch nicht das Ende, 

das Totengeläut ist nichts weiter als 
eine Theaterglocke. 

Diese Glocke sagt uns nur, 
wann die Akte enden,

 ob der Vorhang aufgeht 
oder zu. 

Die Schauspieler kleiden sich 
nach dem Stück schnell um, 
den ewigen Lauf des Spiels 
halten sie niemals durch.
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Mon âme ne craint pas que la vie soit courte 
et n’attend rien de Dieu après avoir franchi 

les portes de la tombe.

La vie continuera comme le Monde 
continuera de tourner sans fin.

L’âme est immortelle.

Ce que les gens appellent la Mort
N’est pas la fin de tout.

La Mort sonne juste comme sonne  
la cloche au théâtre.

La cloche ne sonne seulement que le début et 
la fin des actes d’une pièce,

Quand le rideau se lève,
Quand le rideau se baisse.

Après chaque acte, les acteurs se précipitent 
pour changer de costumes,

Mais la pièce continue acte après acte.
Ce qui a été joué est joué mais il sera rejoué 

encore et encore. 
Pour toujours.
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Vita eterna
 

Non soffrire, anima mia,
che la vita è breve

e non cercare ciò che Dio 
ti darà alle porte della tomba.

 
Il cerchio infinito del mondo

gira  sempre senza sosta,
Il tuo spirito è immortale

e il tuo corpo è eterno.
 

Ciò che si chiama morte,
non è affatto la fine

così come il rintocco funebre,
è solo lo scampanellio a teatro.

 
Annuncia solo la fine della scena, 

quando il sipario si alza
e quando si richiude.

 
Quando la scena finisce 

gli attori si cambiano in fretta,
ma il moto infinito dello spettacolo mai si ferma.
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Μην ανησυχείς, ψυχή μου,
 που η ζωή είναι μικρή,

μην ψάχνεις τι ο Θεός σου δίνει 
πίσω απ΄ τις πύλες του τάφου.

Ατελείωτος παγκόσμιος κύκλος
περιστρέφεται χαρούμενα,

αθάνατο το πνεύμα σου 
στο αθάνατο σου σώμα.

                              
Αυτό που οι άνθρωποι αποκαλούν θάνατο,

δεν είναι τέλος ακόμη,
το πένθυμο καμπάνισμα
θεάτρου μόνο κουδούνι.

Απλώς εννοεί εδώ,
ότι τελείωσε μια πράξη,

πότε θ΄ανέβει  η κουρτίνα,
πότε θα κατέβει.

Μετά την πράξη, βιάζοντας,
μεταμφιέζονται οι ηθοποιοί,

των πράξεων όμως αιώνια κίνηση
ποτέ δε σταματάει.
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