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CORRADO GOVONI
VERSEIBŐl

VIGILIA

Kilépek ajtómen. Imás
jóság hullja be testem,
jóság, amit az angelusz
hagyott az estben.

Tompa zaj száll a városon,
hol kenyeret dagasztnak.
Holnap ünnep lesz, és hírét
már hordják a malasztnak

a harangok, mik bonganak
sok-sok ködös toronyban;
így durran talán kis mozsár
szent, égi vigalomban.

Derült égbolton a tejút,
meg-meglebben a széltől,

csillag-szivárvány, reszketeg,
s országút: égig ér föl.

Ó mennyi emléket sodor
elém e messzi ünnep,
messziről jön és messzi bú
ejti rabul szívünket-

Homályos vággyal gondolok
a várva-várt derűre,

ha itt lesz, nem válik íze
végül is keserűre?

Harang dalával belepi
szívünket kék igézet ...
s itt zúg tovább a munkazaj
s gyötör tovább a végzet.

Ugye sötétebb lesz az árny,
ha fényből arra nézünk?
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Ugye a bánat mérgétől

keserül meg a mézünk?

Talán ennyi a sorsunk:
tettünkhöz szikrát csiholni
fájdalomból s halálból,
s öröm közt kínról dalolni ...

És hull a halavány este,
benne kacaj, szenvedés ég,
és messze a paradicsomban
még durrog a könnyű tüzérség.

IMA A KöLTÉSZETHEZ

Bárhol és bármikor
ér is az óra, melyben
szemem lezárom idelent,
hogy ne lássak többé lányt és világot
- ó költészet, te szenti -
bárhol és bármikor
próbálom kedves arcokról a könnyet
sápadt mosollyal letörölni, hogy
egy pillanatra legyen súlya könnyebb;
legyek tengeren avagy idegenben,
vagy uccasarkon, emberrengetegben,
olyan egyedül, mint kivert kutya,
olyan egyedül, mint a néma féreg,
amely halálos sebtől görcsbe görnyed,
- ó költészet, te szenti -
hidd el, mindig szerettelek,
bár kínoztál, rejtettelek
keblembe s melengettelekl
Arab se volt még ilyen hű lovához
s te mérget adtál életem borához I
Most egyet adj: egy percre legalább
álomban vagy halálos bódulásban
lássam
újra édes hazámat,
mikor az óra, a nap és a hónap
mind-mínd tavaszra támad I
Add, hogy lássam e végső reggelen,
amint az észnek tévelygő homályán
túl egy anyóka halkan megjelen;
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oly hajlott már, mint akalászszedő,

vénségtől és imáktól részegen
botladozik az illatos sövénybe
s markába mégis száz virág terem!
Illatukból a mező integet,
s még a szulák keserű nedve is
szívembe édes csöppet hinteget.
Úgy hozza nekem e friss virágot,
mint áldozásra drága-drága ostyát,
s a szirmok lenge, kesernyés havát
gyermekemIékek sorra hímporozzák ...
Lássam, érezzem őt e pillanatban,
melynek csöndjét visszhangok és csodák
harangja zúgja be, és leborulni
jöjjön az anyó bús, kopott küszöbre.
Kezét kulcsolja össze
ereje fogytán
megrokkant botján,
melyre izzadság mázolt furcsa foltot
s kagylókat sok-sok útnak sara hordott.
És az anyóka ezt suttogja sírva:
"Ave María ..."
De mégse tudja meg, hogy visszatértem
erre a végső, roppant küzdelemre,
és azt se sejtse, hogy én is sírok.
Csak hozza, hozza az útravalót,
kenyérnek virágot,
bornak fülemülék
boldog dalát, tavaszi reggelen.
S akkor - ziháló tüdőm már megállhat,
már léphetek az öröklétbe át.
Ó add, hogy úgy legyen!

Gáldi László fordítása.
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