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gyunk, oda most kell megszaporáznunk a lépteinket, ám távolab
bi célok felé útnak eredni most már nem tanácsos. Mi tudjuk: a
tavasz az, amelyik (valójában) fedezet nélkül kecsegtet. Éppen az
zal, hogy előtte állunk vagy az elején állunk valaminek. Hogy mi
minden vár még ránk: hogy van holnap és holnapután: hogy
amit ma elmulasztunk, holnap is megtehető. Hogy nincsen
lehetetlen. A tavasz, ha lépre megyünk neki, tunyává tesz. Az ősz

- ha megőrizzük méltóságunkat, és az ilyenkor még nagyon is
kiélvezhetö örömöket nem rontjuk el ostoba kapkodással 
bölccsé. Jut só a vén (korosodó) kecskének; sajnálni csak akkor
kell, ha korát feledve vagy letagadva ifjú bak módjára szökdel, s
ha netán nem ficamítja is ki a lábát, nevetségesnek mindenképp
nevetséges. Apropó kecske... Az őszhöz való vonzódásom kecske
rímes foglalatja: Va/ahányszor az ősz inte, az, tudom, mindig őszinte.

Ősz van a naptár szerint. Még nagyon finomak a jelek, de ha
marosan kiütközik a természeten is. Lassan pörkösödnek a leve
lek, egy-egy le is pereg. Alkonyatkor útra készülő fecskék kar
colgatják az eget. A piacon még árulnak dinnyét, de már
bizalmatlanul méregetjük a nagy golyóbisokat, lassan vásárlásra
csábít viszont a körte, a szőlő. Nemsokára barna (talán fájdal
mas? meglehet, hogy cinkos? ki tudja) vigyorra húzódik a tüs
kés, zöld vadgesztenyegömbök szája. Itt van újra az ősz. Tudja
isten, hogy mi okból, de...

//

OSZ

Ha estharangszó zeng, s be/ó1e béke,
Nézem a vándormadarakat hosszan;
Zarándokok vonulnak így, sorokban 
Úgy tűnnek el a tágas őszi égben.

Míg az éji kert útját rója lábam,
Az ő fénybe-szőtt sorsukon merengek 
És nem jár óra, megállnak a percek;
Így kémlem útjuk felhók magasában.

Ekkor az elmúlás fuvalma szívemig hat.
Madár-panasz sír át a sok tar ágon,
Rácson a szó1ő rőt levelet ingat,

S mint holt gyermekek táncát festő álom,
Ódon kútkávák körül fonnyadt
Őszirózsák bó/ongnak, szélbe', fázón.
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A lélek tavasza
Alv6 kiáltása; fekete utcákon zúdul a szél,
Tavaszi kék villan át a törékeny dgsürün,
Éj biborharmaia s körös-körül a csillagok kihunynak.
Zöldesen sötétlika foly6, ezüstösen az öreg fasorok
S a város tornyai. Ó szelid mámor
A sikl6 cs6nakban és a rig6 sötét szava
A gyermeki kertekben. Már ritkul a r6zsás fátyol.

Vizek ünnepélyes zúgása. Ó a nedves árnyak
a ligetben,

A lépdelő állat; friss zöld, virágz6 ágak
Érintik a kristályhomlokot; derengőn

ringat6z6 cs6nak.
A r6zsafelhóKben a domb fölött halkan zeng a nap.
Nagy a fenyőerdő csöndje, a komoly árnyaka foly6nál.

Tisztaság! Ó tisztaság! Hol vannak a halál
félelmes ösvényei,

A szürke kÓKemény hallgatáséi, hol az éjszaka sziklái
És a nyughatatlan árnyak? Sugárz6 napszakadék.

Nővérem, kit ott találtalak az erdő magányos
Tisztásán, dél volt s az állatok csöndje hatalmas;
Fehér, te, a vad tölgy alatt és a tüskebokor
ezüstösen virágzott.
Hatalmas elmúlás és az éneklő láng a szioben.

Sötétebb a halak szép játékát ölelő oiz.
Órája a gyásznak, hallgatag pillantás a napra;
Idegen a lélek a Földön. Mélységesen
Sötétedik a kékség a tarlott erdő felett és hosszan
Sz61 egy sötét harang a falub61; elnyugtat6 kiséret.
Mirtusz virágzik némán a holt fehér szemhéja fölött.

Halkan neszeznek a vizek a süllyedő délutánban
És sötéten zöldell a parti sürü, öröm
a r6zsás szélben;
A fivér szelid éneke az esteledő dombon.

Tatár Sándor fordításai
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