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JÄLLE LIGINDAB KEVADE HUULE

Jälle ligindab kevade huule, 

et tärkama suudelda mulda,

õhku lõhestab lõokese sillerdav nool.

Eelaimusi tulvil on tuuled, 

põimib päikese igavest kulda

mõne lootuse loodanguoreool. 

Tänavu toomedel läitub 

aateuhkuse taassündiv helgus

märtriau väärika säraga.

Tõuseb kahtluse varjust ja täitub

suure otsusesunni selgus

üle virvatuledes voogava maa.

Õhtu tumedast sametist telki 

laskud, pikkadest palvetest roid.

Pead leidma siit ainsagi hommikuende, 

et tunda ta purskuva südame lende 

vastu astlate helki 

ja loitsivaid mülkasoid.

Pika orjaöö ahistav ime 

nõest ja needusest vooluses ujus

aastasadade sumedalt suletud mais;

kuni igatsus omandas nime;

avades ilme ja kuju 

ühe hüljatud südame unelmais.

Pidid kibedaist nesteist maitsma,

et sus püstitet tempel saaks valgeks.

Hirmus oli see puhastuspruuk 

ja asjata. Pühimat armastust kaitsma

ei ulatund käsi kõhklusist kalge.

Ulus vaid häirivalt tuul ja nuuksus ehmunud huuk. 
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Sulle viimaseks saaturiks jäi 

aja hullude kihude tants.

Kui kõik teed viivad surma, 

oi, siis säragu hinge monstrants!

See sul aidaku püstipäi 

seista vastu ta jubedat hurma.

Truudus tähendab hiidpikka vaeva, 

paljust loobumist, miilas mis mõttes,

mille ootuses helises veri.

Elu olles ükskõiksuse meri, 

oma leigesse rüppe võttev

ühtviisi raju ja laeva.

Täna valida toodi Su kätte 

sünnimaa tõuseng või häbi,

ta õnne saatuse lumm.

Südame sügavaid lätteid 

kirkana kiiraku läbi valvsaima valu

   müsteerium.

8. mai 1951
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HILISSUVE PÄEV

I

On soe ja sädelev kui vaselõige 

see suve viimne viibe igas puus. 

Nüüd hüvasti, las nõrgub üle kõige 

su väsiv armastus, mu malbe muus.

Üks meeleheitlik igatsusehõige 

jääb pooleli me mõlemate suus,  

ja tunned imestudes - nii on õige, 

et surmas selgib elumõte uus.

Kas mäletad me laule, nüüd on need 

kui münt, mis unustatult lebab kukrus. 

Jäi kasutuks me siiras ohvriand.

Ta saatuses kuid korraks kokku pand 

on januneva hinge vaikne nukrus 

ja meeli lummand elamustekeed.
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II

Nii taas meid sügishingusesse toodi 

veel suvepäiksest õhetavi päi. 

Mu laulust, mis sind lohutama loodi, 

mu enda jaoks vaid tuska järgi jäi.

Aeg hingsügavusse heidab loodi, 

nüüd mälestuste tuulterägas käi. 

Kui oskad lugeda ta salakoodi, 

siis surmgi kohutavana ei näi.

Ma tean, et tagasi ei voola veed 

ja kallilt maksab oleluse hinna, 

kes laseb unelmatel lahtuda.

Me kohtume, et jälle lahkuda, 

ja lahkume, et üha kokku minna, 

ses peitemängus põimiti me teed.


