Dékity Márk verseibõl
Hej, Baranya…
Hej, Baranya, bővelkedsz dombokban
Duna vize ékesít még jobban.
Téged díszit erdő és legelő,
Termő határ, gyümölcsillat felhő.
Hej, Baranya, szőlő vagy te érő,
Sosem lá"am tehozzád felérőt.
Sokak szíve dicseddel van teli,
De még jobban ki neved viseli.
Hej, Baranya,sokác ékes hona,
Vígság benned elrejtve nincs soha.
Repül a dal, a kóló hullámzik,
Tambura szól, pengő húrja hangzik.
1965, Berkes Ákos fordítása

Baranya, te drága!
Dimbes-dombos Baranya, te drága!
Díszöved a Duna jobbik ága.
Díszköntösöd: gazdag mezők, rétek,
Gyönyörű vagy, be szívesen nézlek.
Fejkoszorúd tán a legszebb éked,
Erdők, szőlők díszítenek téged.
Sokác szívek leggyönyörűbb vágya,
Aki láto", nevedet is áldja.
Dimbes-dombos Baranya, te drága!
Sokác ﬁúk-lányok boldogsága!
Tambura szól, hullámzik a kóló,
Talpuk ala" még a föld is forró.
Kormos Sándor fordítása

A remények összeomlottak…
A remények összeomlo"ak,
S eltűntek az álmok,
Mély őrvényben süllyedtek a vágyak.
Amikor szárnyat terjeszt
A súlyos, kínos csend,
Új érzések ereje
Hiábavaló.
A remények összeomlo"ak,
Hullám, hullámmal vív.
Viharos lélekben tespedtség árad,
Mely nem ismeri fel
A könnyet, fájdalmat, hűséget,
S egy szív lángolását.
a szerző fordítása
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Koloman Brenner
verseibõl
Sopron
Szerete" város az ókor
illatát lehelő barokk
cirádás mint főnix a hamuból
új életre keltél hol"á merevítő
évek sora után újra életjeleket adsz de mozdulataiddal
akként vonzod a pillantásokat
mint a kurvák teszik
Gyűlölt város te ahol a betontömbök közt élni nem lehet s ahol
a pázsit elaszik a nyár tüzében
mint a remény a szívekben holo"
sistergő kolbász- és Marlboro-illat
szálldos a Fő téren a Szentháromságszobor körül botorkál valaki
de fenyveserdőkben csönd honol
Szerete" város örökzöld-koszorús
feltarthatatlan rohan az idő
tova de a végtelen érintése
nyakszirtünkön s az asszonyok akár
a fagylalt édesek és ragadósak
a heves nyárban s különös utóízt
hagynak maguk után amitől később
szégyenkezünk csak súlyos álmainkban
Gyűlölt város élő halo"akkal akik
mozdulatlanul csoszognak tova
a macskaköveken Liszt és Haydn
ütemeire mint marione"bábuk lelógó fejjel nyakkendősen
hamis prófétáktól elámíto"an
az életen át pedig a Fertőtó habjain ha"yúkat ringat
Kerék Imre fordítása

Vasárnap délután
Kikristályosodo" bölcsességek ködösítik a levegőt
csak nem hagyni árulkodó jelet
vasárnap délután ikrák csöpögnek
csikorgó dal művésze"ől tajtékzó
kopár léptek utóvéd nincsen
két kéz ölemben csupán sajátom
Seregély Ágnes fordítása

