
Ha is ten is úgy akar ja, ta lán még egy szer el ju tok
A Bal ti-ten ger men ti Sopotba ahol a mó ló
Olyan mint egy ha tal mas ha jó fe dél zet aho vá
Si rá lyok ga lam bok fecs kék száll nak le
Lej jebb a hattyúk a fõ att rak ció fel jebb pe dig
Bo ros tyán kõ bõl ké szült cse cse be csét árul nak
Ben ne ra bok az emb ri ók lár vák ro va rok 
Gyil kos ful lánk juk dísszé ne me sül
Arany sár gán zöl desszür kén ra gyog
Ka ron vagy nya kon 
Dé li vagy észa ki tu ris tán – mind egy
El bi zony ta la no dok ami kor ki je löl ni igyek szem 
A vi lág ré sze it vá lasz tó vo na la it
Le be gek va la hol ég és föld kö zött
Fö löt tem magelláni uta zó – fel hõ tor nyo sul
Ki kö tök meg kö ze lít he tet len par to kon
Rin ga tom csí põm mell ka som de re kam
Erõm fogy tán de se baj
To vábbha józ nék így
Ri gá ig az tán
Szent pé ter vá rig
Az orosz köl tõk sze rel me tes vá ro sá ig
Az én szen té lyem is le gyen
Ez után
A Finn-öböl hí vo gat
Hel sin ki 
Crnjanski Hiperboreusa
De nem csak az övé nem csak az õ
Gyász je len té se – gyer tyát gyúj tok el ha jó zom
A vi kin gek vi tor lá sán – egé szen
Své dor szá gig és Stock hol mig, ha is ten is úgy akarja…

Gdansk–Sopot–Gdynia, 2001 ja nu ár ja

Orovec Krisz ti na for dí tá sa
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Bal ti kum

A Vesna Korać- és Zoran Ðerić-versek fordításai a budapesti Ráday Könyvesházban szervezett 
VIII. Europoetica Nemzetközi Költészeti Fesztivál alkalmából készültek.


