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Szavak

Nem köveket látsz, rét közepében:

Szavak! szavak azok, sokat-éltek!

Mind, amit őseim elfojtottak: 

megkövesült, szent mennydörgések.

Vizek futnak a Daugavába.

És e folyók köveket köszörülnek...

Miként Plavinas hűvös köveit, 

ó víz! szavaim csiszold -  köszörüld

meg!

Nem romokat látsz egykori várból: 

kínok emléke, gyűlölet!

Álombeli lépcső messzi-akárhol -  

maradékai itt e kövek.

Nem! nem a hősök emlékműve 

ez -  gránitba mart kötelesség!

Háborúban és békeidőben, 

kövek őrzik az egyszeri eszmét...

Költő -  ura te vagy e köveknek: 

örökséged, csak téged illet!

Békén s szabadon munkáld szavaid 

-  mit neked ricsaj, ünnepi ihlet! -

menj, s mutasd meg azt is idővel: 

tűzben a gránit, a szikla hevül...

Ebből kalapáld hattyúdalodat -  

s ha kell, magad is kővé merevülj!
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A  gesztenyef a lelkeden kopogtat

Állsz a fasorban, hosszan -  szótlan árva.
A vak magányosság emésztene? 
vagy vonz a lombok csilló sárgasága?
Lágy est -  mintha kemencés konyha volna. 
„Ide gyere!” -  szólít a gesztenye, 
s mint víg suhanc, koppint rá homlokodra.
A fák csak egyszer tesznek így az évben: 
mikor vonul a favágók sora, 
s a vényasszonyok nyara sárgul éppen.
Ifjú vagy-é vagy éltesebb -  ma mindegy.
A gesztenyefa azért hív oda,
mert az vagy, aki! és ezért fenyít meg.
És azt ne hidd, hogy ez csak dévaj ötlet: 
Dehogy! Ő sajnál őszintén, nagyon 
szán, hogy az életed ilyen üres lett...
Még híre sincs a korai fagyoknak. 
Gesztenyebarna, égő alkonyon, 
a gesztenyefa -  lelkeden kopogtat.

Hajók -  sose-voltak semmilyen kikötőben... 
Hajók -  hamar tovatűnők, távoli ködben.
Hajók -  rajtuk te messzire szállni akartál: 
kikötni az igéret-földön, az álom-partnál!
Te -  dűnék hátáról néztél szót a világon.
Más életeket -  nem tarkázott ki az álom:
Te amíg köd-Nizzádat bámulva csodáltad, 
szomszédod agyagból rakta magának a házat...
S lám, lezúdult az őszi homály lavinája.
Fehér hajók immár nem úsznak e tájra,
ám Észak fénye lesz éke a homlokodnak: 
mert e hajók, mégis -  valaha, voltak...

Fehér hajók

58


