
              
Reviczky Gyula: 

Erdei dal 

 
Nyári, rekkenő meleg, 
Elbújok előled. 
Lombjai közé megyek 
Sátoros erdőnek. 
Haja hopp! 
Itt vagyok már, itt vagyok! 
Sárga rigó, jó napot! 

Fák között és fák alatt 
Beh vidám az élet. 
Nyúl szalad, virág fakad, 
Zeng a lombon ének. 
Haja hopp! 
Kip! Kop! A harkály kopog, 
S a kakukk szól: Jó napot! 

Vadvirágokat szedek, 
S kötözöm füzérbe. 
Vagy a fűben heverek, 
S felnézek az égre. 
S haja hopp! 
A madárral dalolok... 
Szép világ te, jó napot! 

 
 

 

 
                            / British butterflies…1841/ 

 

 

 

 

Francis Jammes: 

A ház rózsával lenne itt teli  

 
A ház rózsával lenne itt teli, s dongó darázzsal. 
Vecsernye szólna délután lassúdad kondulással; 
a szőlőfürtök áttetsző kövek ilyenkor s lassan 
szundítanának benn az árnyékos lugasban. 
Ó, hogy szerethetnélek itt. Tiéd e szív, merész 
huszonnégy évem, gőgöm és egész 
fehér rózsáktól illatos költészetem tiéd; 
és mégsem ismerlek, hiába minden hát, nem élsz. 
Mert azt tudom, ha élnél, vélem élnél, 
velem lennél te itt, velem rejteznél ott a réten, 
nevetve csókolnál, fölöttünk szőke méhek, 
mellettünk hűs patak s a lombok összeérnek. 
A napfény hullna csak, hallgatnánk, hogy sziszegne, 
mogyorócserje vetne apró árnyékot füledre 
s már nem nevetnénk, mert kimondhatatlan volna 
szerelmünk és a szánk némán egymásra forrna; 
s érezném ajkaid pirossán, mily varázslat! 
a rózsát, szőlők jóizét s mérgét a vad darázsnak. 

                                     Radnóti Miklós fordítása 

 

http://www.magyarulbabelben.net/works/fr-hu/Radn%C3%B3ti_Mikl%C3%B3s-1909


 

 

 

Dsida Jenő: 

Békés mederben 

  

 
Ma nem lázadtam fel 
a lassú meder ellen, 
ma békésen hömpölyögtem 
és megcsókoltam öreg falvak lábát. 

Ma felüdítettem egy lankadt virágot, 
megfürdettem egy öreg koldust, 
akinek Krisztus-arc volt az arca, 
s tolvajok tutaját mosolyogva vittem. 

Egészen különös béke ez, 
szokatlan érzés, ahogyan kérdezem: 
miért zúgsz erdő? 
Miért sírtok csillagok? 

 

 

 

 

 

 

Radnóti Miklós: 

Június 

 
Nézz csak körül, most dél van és csodát látsz, 
az ég derüs, nincs homlokán redő, 
utak mentén virágzik mind az ákác, 
a csermelynek arany taréja nő 
s a fényes levegőbe villogó 
jeleket ír egy lustán hősködő 
gyémántos testü nagy szitakötő. 
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/ Transylvania, 1865/ 
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