
THEODOR STORM VERSEIBÖL

PUSZTAN MÉG EGYSZER

Hallik a léptem a réten át,
döngi a föld öle tompa zaját.

ösz ül a tájon, tünt tavasza 
boldog idő is volt valaha?

Pára lebeg körül, ontja ködét;
pernye a fű s olyan árva az ág.

Még egyszer ím ölembe hull
a rőt, a rózsa szenvedély;
még egyszer, újra megbűvölt

bolondul im egy lányszem-éj ;
szívem fölött egy ifjú szív
még egyszer itt dobog vadul;
fejem körül a június
még egyszer, újra lángragyúl.

Surran a szürke szárny és
a víztükörre csap;
a szigetek messze, ködben
mint álom inganak.

Fortyog a parti sár, forr
titkos hangjaival,
vándormadár sikolt fönn,
időtlen, ősi dal.

Borzong a szél, elalszik,
neszét Sle hallani;
megszólalnak helyette
a mélység hangjai.

Csak pont, alig hogy fájdalom,
érzés, de színte ébredő se,
és mégis egyre közbeszól
és nem tudsz nyugton élni tőle.

Ha más előtt panaszlanád,
nem ils tudod szavakba zárni,
mondod magadnak: "Semmiség"
és mégse tudsz már tőle válni.

Oly idegen lesz a világ,
reményed lassan messze lszáll el,
míg végre, végre megtudod,
hogy a halál nyila talált el.

.Á VÉG KEZDETE

Mért vezetett ide hajdan a nyár!
Életem, édesem - messzire már! TENGERPART

Sirály kering a parton,
kigyúl az alkonyat;
rőt fény ragyogja he távol
az iszapgátakat.

VTTALANUL

Madárka zeng vidáman,
kisér az úton át;
merő seb ó a lábam,
madárka zeng vidáman
s én baktatok tovább.

Hová veszett az ének?
Lehullt az alkonyat;
homály takarja mélyen,
mindent befed sötéten 
ki hallja kínomat?

Csillag nem int az erdőn

az úttalan úton át;
csak a virág a lejtőn,

csak a virág az erdőn

nyit az éjben tovább.

VESZTE'1'T KINCS

Szívemben drága sugalom
ring valamiről, mit szerettem;
hogy honnan támadt, nem tudom,
s hogy mi volt, azt is elfeledtem:
talán - egy nyári reggel és
- gyermeki szív: gyermeki bánat
ültünk az erdőszéli fáknak
tövében együtt, kézbe kéz;
a szíkla hűs forrása csobbant,
dalos rigó röpült alább,
szívem szelíd ütemre dobbant
s mcsolygott boldog, néma szád;
lomb árnya zöldelt a mohán 
Ha nem takarná messzeség rég,
ha egyszer újra visszatérnék,
ki tudja! - Ott lelném talán.

R6nay György fordításai.
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