
ROBERT BROWNING:

EVELYN HOPE
A drága Evelyn Rope halott,

elnézem egy órája már.
Ez itt a könyvespolc, amott

az ágya, hol halálra vár
a szép geránium, mit ő

maga szedegetett minap
s az ablaktáblán át bejő

vékonyka pászmákban a nap.

Tizenhat évet élt szegény
s talán nem is hallá nevem;

életében nem volt regény,
csak vágya volt teméntelen

és mennyi-mennyi gondja volt,
hányszor futott ide-oda,

míg Isten most hozzá hajolt
s így lett fehér a homloka.

Későn szeretlek, Evelyn Hope?
Lelked még most is úgy ragyog,

te fény valál, hajnali csók
s vigyáztak gyengéd csillagok.

Háromszor többet éltem át
s útunk két út volt, nem vitás;

nem volnánk egymásé tehát,
csak két halandó, semmi más?

Nem, nem lehet! hisz fönt az Úr
oly mérhetetlenül kegyes:

szerető szíveket azúr
egében egymásnak jegyez:

És most a szerelern jogán
magamnak követellek én,

légyen a sors bár mostohám
s utam rideg, bús és kemény.

De eljő egyszer még a nap,
mikor majd elmondom neked,

bogy mennyire kívántalak ...
Kislányos, víg tekinteted,

arany hajadnak illatát
s piros, virágos ajkadat

dicsérem majd, ha Isten ád
időt s újból ránk néz a nap.
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Elmondom sorsom végzetét,
hogy hányszor adtam el magam

s koldulva unt urak kegyét,
jártam e földet hasztalan;

csak egy, csak egy maradt nekem,
kivédve mind a vészeket, -

te vagy, Evelyn Rope, kedvesem!
mostan hát lásd a mérleget:

Mindig téged szerettelek,
a szívem veled volt tele,

s mert mosolyod olyan meleg,
szívemben míndíg volt helye.

Aludj hát édes! hűs kezed
virághoz ér, míg átalérsz ...

Nagy a mi titkunk. Érezed ? -
ha fölébredsz, mindent megértsz!

Raics István fordítása

VÉGH GYÖRGY:

Ú) KEDVEST KERESŐ DAL
Eltűnt szeretőm siratom még,
de várom az újat az ősztől ...
- Babérkoszorút vele fonnék,
s ha nem riadozna az őztől,

két kis nefelejcskoszorút, ha
nem félne az erdei vadtól,
s keln ék vele messzí nagy útra,
1101 égi kovács keze patkol ...
Ha nem riadozna a csóktól.
karomba repesve ölelném.
ha nem riadozna a csöktól,
boldog szerelemre nevelném.
Dús, barna hajába temetném
zúgó fejemet meg a jajt is,
szeretne talán, ha szeretném,
s tűrné velem akkor a bajt is.
Csak kék szeme lenne! szelíd kék,
az égre fel én sose néznék,
-- eltűnt szeretőm oda vitték,
s Jelnéznem az égre nehéz még ...
. . . Most ősz jön a kerti virágra,
sikengnak a szélben a lombok,
ja,j, ősz jön a kerti virágra
s eltűnnek az éjben a lombok ...
Hát jőjjön el értem a drága
s vigyázza remegve az álmom
-- hisz eljön az ősz is a nyárra 
s mnst csend riogatja az álmom ...
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