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TENGERI REGGEL 
— Vladimír Nazor — 

Egy-egy szív dobog itt minden sziklában erősen; 
És parinára hasonlít minden bősz. csuda hullám; 
És dombok, akár oltárok, réti virdsöoi: 
S fénylik a szép harmat-gyöngy, míg ott zöld lobogóként 
Bólogatnak az ágak, és a hajnal is ébred 
Kúszva az ég percmén. 

Minden görbécske boróka 
Nyújtia lejét a kócos; s rőten gyullqd a forgács 
Cédrusok ék-tetején, és száll már im a sirály is 
Kő-odvából a partnak, tiszta fehéren, a hainal 
Láng-sugarába, amely hátán szétomlik aranyként. 
Mig lila és szikrádzó árnya a vízre vetődik. 
Mord, roppant feszületként. 

Siklik a reggel a lejtőn öblök szórt kavicsához, 
S tengeri nők csapata tői hangos a sík xizi tájék 
Hal-farkuk habokat kever és ragyog ékük, a pikkely. 
Hátukon, oldalukon, s zöld szép szemeik belenéznek 
Kék magasok ragyogó napjába. 

Tengerem! Ősöm! 
Hajnal előtt magam is velők ettem a rákot a parton. 
Agg szivem ifjú tűzbe borult és fúrt. csúnya testem 
Más leve... Im hajam is lebegő-zöld s lágy moszatokként. 
Vagy mint alga, ha szél viszi, repked; és a fülemből 
Kagyló ТШ # a habok örökös locsogása locsolja. 
És sót sűrít a nyelvem. 
Siklik a reggel a part peremén... és várom jöttét. 
Tőle kapom majd én aranyát, mit szája takart el 
Ifjan s messze tekintve fogok majd állni a parton, 
Lábam a porban lesz, s kezeden fog ülni a lelkem. 
Tengerem, istenem, ősöm! 

SÖTÉT KOR 
— Ivan Gorán Kovacsics — 

Idegen hegyek ismert vidéken. 
idegen hangok megjárt pagonyban. 
idegen búza réglátott réten — 
S iszom bár folyton, nem múl a szomjam. 
A nap homályos, hosszúk az éjek, 
Rég kedves égen nem csillog semmi! 
Hol majd elrejtő szívem a fészek. 
Oda kelt térnem: sűrűbe menni. 
Fényes forrásban megmosom testem. 
1:1 apadt ajkam szomját kioltom, 
Rojtos homlokom vízbe fürösztöm. — 

S a büszke ősök emlékét hordom. 
Sötét kor faljon sötét világot. 
Én gyantát szívok, eszem virágot! 


