
„Borjú-ösvény” – Sam Walter Foss 

 

“The Calf-Path” – by Sam Walter Foss 
 
Jelenleg egy sorozaton dolgozok, aminek címe: A hagyomány, a Szentírás és a 
Gyülekezet. Úgy tervezem, hogy néhány héten belül közzéteszem.  A sorozat elıtt 
„étvágy-gerjesztıként” szeretném megosztani veletek egyik kedvenc versemet, aminek 
címe: “Borjú-ösvény” és a szerzıje: Sam Walter Foss (1858-1911). 
  
Ezt a verset elıször kb. tíz évvel ezelıtt olvastam Frank Viola – Pogány keresztyénség 
(Pagan Christianity) címő könyvének eredeti kiadásban. (Ez a könyv az óta javított 
változatban a Tyndale House által ismét kiadásra került, amihez George Barna 
társszerzı írt bevezetıt. Ha még nem olvastad eddig, bátorítalak, hogy olvasd el. Egy 
alapos kutatásra épülı, magával ragadó olvasmány a gyülekezetek mai gyakorlatáról! 
Nagy éleslátásról tesz tanúságot!) Megszerettem ezt a költeményt attól kezdve, hogy 
elıször olvastam, mivel olyan szeretetre méltó módon beszél a „hagyományról”. 
  
És most minden további nélkül …… 
 
 

Borjú-ösvény  

Sam Walter Foss 

 

Egy nap az öreg erdőn keresztül 

Egy borjú, jó borjúkhoz illően hazafelé lépkedett, 

Össze-vissza kanyarogva hagyott nyomot 

Egy kanyargós nyomot, ahogy minden borjú szokott. 

Azóta 300 év telt el, 

És a borjú régen meghalt. 

Azonban a lába nyomát a mai napig hátrahagyta 

És ez a mondókám alapja. 

* * * 

A nyom másnap még kivehető volt 
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És egy magányos kutya ment végig rajta 

Aztán egy okos főkolompos birka 

Követte a nyomot hegyen-völgyön át, 

Mögötte a nyájjal 

Ahogyan a jó főkolompos szokott. 

Attól a naptól kezdve, hegyen-völgyön át 

Az öreg erdőm keresztül egy ösvény keletkezett. 

* * * 

Sok ember megsebesült rajta kívül és belül, 

Letértek, elfordultak és elhajlottak mindenfelé, 

És jogos volt haragos szavuk 

Mert az ösvény nagyon tekervényes volt, 

De mégis azon jártak; ne nevess, 

Követve annak a kóbor borjúnak az első lábnyomát. 

Ami a kanyargós erdei úton lépdelve 

Imbolyogva járt. 

 * * * 

 Az eredi ösvényből később dűlőút lett 

Ami össze-vissza kanyargott. 

A kanyargós dűlőútból később országút lett 

Ahol sok szegény ló a terhével 

Keményen izzadt az égető napon 
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És ment közel három mérföldet egy szuszra. 

Másfél század óta 

Annak a borjúnak a lábnyomát taposva. 

 * * * 

 Az évek gyorsan teltek, 

Az országútból falusi utca lett. 

És mivel az emberek óvatosak voltak, 

A város mozgalmas főközlekedési útja lett. 

És hamarosan egy híres világváros főutcája 

És az emberek két és fél évszázadon át 

Taposták annak a borjúnak a lábnyomát. 

 * * * 

 Minden nap 100 ezer utazás 

Követve cikk-cakkban a kóbor borjú nyomát, 

Ahogyan a tekervényes útja haladt 

Egy kontinens forgalmát, 

100 ezer embert vezetett 

Egy borjú, ami 300 éve meghalt. 

És ők követték mégis a tekervényes útját 

És kárba veszett 100 év és egy nap. 

Mivel ilyen tiszteletet adtak 

Egy jól létesített példának. 
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 * * * 

 Egy erkölcsi lecke, ami nagyon tanulságos 

Fel voltam avatva és elhívva, hogy prédikáljak. 

Olyan embereknek, akik lehajtott fejjel vakon mennek, 

Az elméjük borjúösvénye szerint, 

Állandóan munkálkodva reggeltől estig, 

Hogy azt cselekedjék, amit mások is cselekedtek. 

Követve a járt utat, 

Ki- be és oda - vissza, 

Még mindig az ő kanyargó útjukat járva, 

Hogy megtartsák az ösvényt, ahogy mások cselekedtek. 

Mert az ösvény szent volt számukra, 

Amin egész életük és maguk is haladtak. 

Az öreg erdő Istene azonban csak nevet 

Mert Ő látta a 300 évvel ezelőtti borjút. 

Ah, milyen sokat tanulhatnánk ebből a meséből, 

De nem vagyok felavatva, hogy prédikáljak. 

* * * 

Fordította: Abonyi Sándor 

 


