
már az igazságosság mélységait beragyogó fényekhez, tudják, hogy
uincs több olyan fájdalom, mint a tökéletlenség, és a szeretet
fájdalma olyan, mint a foglyul ejtett lélek sóvárgása.

S i n k ó F e r e n c fordítása

BREZINA VERSEIBÖL
~jek !
Éjek, ti hajnalok vágyától lankadók! Megélt s jövendő napjaink

nak árnyai!
Órák, mikor messzűnnen visszazengő hangok nyúlnak föl egy-egy

pillanatban!
f.jek, hol a misztikus szerelern fuvalma árad a lelkeken át,

világoktól világokig
s holnapi fények igéző niélyeivel kisugárzik a szemből!

ÉJek, hol a fi)Id a homályba merül, melybő! szülctett, s
újjáalakítja az álom,

új rózsákkal kertjeiben s a halálnak is új közelével!
f:jek, holdzene éjei, honvágy-illatosak, miktől idegenben fájva

sajdul a lélek,
hallani véli messzi hazája dalát! Hangok ech ója, amelyben

föl-föl ujjong a szemünktől re.itekező nap!
Éjek, hol a tág tér csi.llagképei, tétova álmok, a föld imbolygó

álmai mind,
s oksztázds ragad el bennük, mint művészt kedves mestere m űve

előtt!

Éjek, mikben a csüggedten heverőkböz, öröktől zúrt kapukon,
beront a remény,

jovcndö fényből szőve köntöse, s virúgok i llatából, mik hajnali
harmathullásban hervadoznak !

Éjek, szentoknok éjei, kik hálát adnak térdenállva a termésért,
nút a testvéreknek osztanak el;

dús gabonák közt baktattak haza ök, a nincstelenek, s ki se
látszik alakjuk a rozsból.

Éjek, magúnyosokéi, kik lelkük kihunyó tűzcit csillagtüzeken
szft.iák lobogóra

s leszállnak a mélybe velük, hol a csókok it csönd s a halál éles
zamatát lehelik!

Éjek, vágyakozóknak éjei, kiknek a Jelke, fölvert, nvujrtalan ár,
nem tud a lllenny magasára tükörként viss za ragyogni,

és ti is, elvérzők csak alighogy fö1l'agyogó kűllői alatt a jövendő

napnak!
S éjek, a misztikus éj jelkéllci, melvben a f'öld i valóság álma

eloszlik,
hogy alélek erőt nver.ien, befogadni a mennvci fényt!
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A növén.1jck világa

A növények világa. Mozdulatlan álmodnak a fák vándor-lásaikról
a formák századain át. A föld nedvei ittasalt dűltok beléjük a

homályból
éi'> édes volt e csecsszopóknak a napfény szikrázó teje.
És a legfőbb gyönyör: hagyni, hogy a szépségre érett
forma virágba boruljon a súly, a szél s a fény titkában.

Lenn a mélyben még a tűz

lelke parázslik. Csókok mámoráról és túlcsorduló kelyhek
gyönyöréröl

beszól az illat. F~s ha férgek jőnnek, bármifélék,
rújuk is munka vár, s a legszörnyiihhet és legnagyszerűbbet

{:'!j forrnún turvunuz a hol dezüst köszönti és a rózsák egyformán
szenvedelrnes pírja itt. - () lelkem, távol árad

'tőlünk az élet itt, m iut egy messz.i folyó az éjen át.
ZbOllg a hallgatag csillagok alatt, ahogyan egykor gözölögve
forrt a harmadkor izzó évein. Tükrében hajnalok és alkonvok
szcmlélték pompás sz ínükot, az örök szépség rejtelemmel áldott
vo rő i'ényét, Messze mögöttünk hömpölyög s g örgeti mélyét a

tengerbe, melynok
lauyha, vérnél édesebb habjai eszigeteket sorlorják elénk.
De a jövendő földek kútf'e.iénól és partjain a csönd uralkodik
s nem fogja föl emberi í'ii l, némán peregnek alá a v ilágok,
néma az új napok első, örvénves íve a jnisztikus éjszaka

mélv homályán,
akarcsak az illatok születése és a gyökerek szomjúsága.

Tavaszi éjszaka

Tompán dalolt az éj, a frissen sarjadt füvek suttogása
és a tavaszi vízerek

zsongása adott mélabús énekéhez kíséretet;
a magasban a csillagok: megannyi roppant fénykelyhű virág
ontotta földöntúli bódult növényvilágok illatát;
s testvéreim keze, hurunt a mel lükön, mint a halálban,
k iabr ándul tan, csöndesen hevert, súlyosan mint a kő,

fáradtságtól életteleuro váltan.
De szel lernkezeik sóváran a csillagokig felértek,
a földről és minden világról rájukfonódott milliónyi lélek,
És boldogan virradó reggelek hosszú sóhaja hallott,
az örök bástya ünneplőn rnorajlott,
titkos szárnyak suhogtak, lágy fuvalomban misztiku s vetések,
s láthatatlan zenekarok zenéje, .
zendült föl rejtelmct sugárzó niozdulataik ütemére.
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