
Túl keveset

É.n tűI hp,veset tudok az emberró'L

AIomorszáaban
éItem Ie az éIetemet,

melq határország

a lehetséges ós a lehetetlen hőzött.

É,n túl kneset tudok a boldogsáq

láq q an simo g ató kezeirő,
ís én ártatlanul lesütöm sumeimet
a valósdq látása eló1.

BizOnIJ, nem szóI olq qqorsan

a reggeli áh(tat harangia,
mint a hért öröm jön

ós dtsüt szemem íónuén.

Ebben az országban

a kdvek maguktól eligazodnah,

sosem térnek el a vonalak,
de a kiszáradt ía körüI

a meneküIí madarak szárngcsapása

méltJ hanqokat ver, szinte uqat.

Carl Sandburq (USA)

Hazahozott versek

Ester Sjoblorn (Svédország\

P rlíesszorlkat kérdeztem, aftik
az élet értelmét tanítíáh.
Mi a boldo7ság?
Ismert gazdasóqi vezetőftet,

több ezer ember főnökeit_
Meqrázták a íeiüket,
azt httték, tréíálkozom velüft.

Aztán eqy szép nqári déIután

elhószáItam a Desplaines partián.

ott láttam egu his Csapat

maquart üIni a íák alatt,

asszongaikkal, gyermekeikkel,

egg his hordó sör körüI

ós zene szólt egq harmonikán.

Baranyai Tlboí ú|ságíró, szoctáldemokrata politikus, §védor-
szágl. amerikal és kanadai emtgrációia ideién foídította eze-
ket a ve6eket, maid hazatérése uüín ,,Hazahozott veÉek" cí,
míí kötetében adta közre a Kéthly Anna Alapítvány kiadásá,
ban, Budapesten, l994-ben.

Eqy kedves ifjú k|dltő volt az első.

Ábrándosan nézte a holdat,
Rózsaszín, kartsú csónak

sihlih kék öblén a tónak-

szavai mesterhéltnek hatottak

viláqas nappal, másnap.

A kdvethező íalusi legént1 volt,

keménq, d,e édes volt a csóhia.

Mint az órát fiqqelte a haldat,

Kilenüe mindiq hazasietett.

A íalusiak haínalban kelnek,
g tle rtq af é n q nél tehenet f ei n ek.

^z 
utllsó telih\ldnál jött,

én őt váIasztlttam férinek, mert

ő hátat íordított az óqnek,

ós csak engem nézett.

A szahadékban álltam.
hópellJhek lassú hullását
viqyáztam,

Íelitta óftet a patak vize,

a patak vize.

Fehetén folgt
a téli csermela,

egt1 kangarból 1ött elő
és eltűnt
egq ndsih kanyarban, hirtelen.

H1lével duzzasztltt, telt medróben

íut\tt a kis patakocsha,

kibukkant a kanqarbóI,
s eltűnt búiócsházva

egy másih hanyarban,
a hóíödte íák hőzőtt.

s ón ott álltam,
hópelaheft lassú hullását
viqyáztam,

íelitta ól?et a patak vize,

a patak vize,

Baranyai Tlbor fordításai

Louise Eve |enneq (USA)

Három szerelem

W W E. Ross (Kanada)

A szakadékban

Boldogság
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