
szabó Lőrinc versfordításai
TávoI telt tinled tavaszom

Táv1l telt tűed tavasmm, midőn
a pettyekhel tündöklő Áprlb
iíiúsóqlt lehellt szét a mezőn,
hogq tóntolt méq 0, vén Szaturnusz is,
De sem a víg műdólfüttu, sem a tarka
és jósmgú ezerféle virdq
nem vett bizoqJ ró semmi nqári dalra
s szed,etlen maradt a sok biiszke óg.
Nem csodáltam a hó-Iilionot
s a rózsa szirmdn a méIg karmazsint;
drógáh voltak, édeseh, gazdagok,
örök mintdd utánzatai mind

NélküIed megis tól vOIt mind,enütt|
mint árnqaiddal íótsmttam velíik,

Shakespeare 98, szonettje

Husvéti séta

Folyók s patahok jegét megoldta
mosolydval a tavasz szeme,
a völgg rernénqzöld, és üde;
és az öreq tél haldokolva
visszav o nult mr d heg qeib e.

Dards jeqe diult zdporót
kíjldi csak onnan iiesztgetésneh
csíkokban a zijld réten dl,
De a Nap nem tűr semmi íehéret;
mozd,ul az éIet mindenüt|
szines lobogóst igér a ríigq,
s tarkóllni, kora viráq helgett,
itt vannaft, díszben, az emberek_
Fordulj meg s nézz innen, a tiszta
magasból a vdrosra vissza_
Pű öblös, íehete kapu alatt
özönlih a tarka áradat.
Ma mind olyan boldogan napoznah|
Ü nneplik a F eltámad\ttat,
mert íeltdmadtak maguh is:
mEnailtak a házak vah szobái,
mííhely s bolt börtöne, óriósi
fuún s nyomasztó ormok, a kís
sikótorok szűk prése, meg
a templ1m tisztes éíe után
olq jól esik a Nap, llu vidóm|
Nézd, nézd, hogq széttsap a tdmeg
kerteken és föIdeken ót;
a dalos folqó renqeteg
csónaftkal rakta meg magát_,
s ez, itt, túItömve, szinte WerűI,
amiklr elhagaia a partot|
A messzi heoa ís íöIderüI,
úgt4 színezifr a ruhák, a foltok.
Mór hallom, zúq a piac, a zene,
itt a nép igazi édene,
uijonq a íelnítt és a gqereh,

itt ember vagqok, az leheteh!

coethe Faust-jábóI

száz éve szü|etett a nagy magyar kóltő es míífordító, szabó Lórinc. A ver§eket
,,oók barátatnk" círníí, 195E-ban meg|elent míííordítás-kötetébó vettük át.
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