
Nem számított 
az se…
Nem számított az se, mi van körülöttük,
és az se, a hóvihar mit üvöltött,
hogy szűk helyet ád csak a pásztori hajlék,
s nincs más menedékük, hiába keresnék.

Először is, együtt lehettek a házban,
és nem egyedül, nem is ketten, de hárman,
s mi félelem, kényelem, élelem volt ott,
immár legalább háromfele oszlott.

A jéghideg égen — így, óva, féltve
hajol le a nagy a kicsinyke fölébe —
csillag ragyogott, s hogy a fénye özönlött,
a kisded tekintete rászegeződött.

Aludtak. A tűz ropogott hunyorogva.
A csillag a fél eget is beragyogta.
De a fő csoda más volt: a fénye varázsolt,
összevegyítve közelt meg a távolt.

Presepio
A Kisded és Mária, s József vele,
a bölcsek, a jószág, a málhás teve,
s a pásztor is mind, ki a Jöttet imádná,
itt átalakultak agyagfigurákká.

Villódzik a tűzfény a vatta haván,
és ujjad a fóliacsillag után
kívánkozik, s érzed is már tenyeredben,
akárcsak a Kisded akkor, Betlehemben.

Ott minden sokkalta nagyobb lehetett.
Itt pedig az évezredes szerepet
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eljátssza örömmel a szürke agyag, meg
a fólia, vattapamacs-piheszőnyeg.

Százszorta nagyobb vagy most, mint amazok,
s a messzi magasból — te, éji gyalog,
a ládikaablakon át kandikálva —
az űrből lesel le a kis figurákra.

Nem állt meg az élet amott: az idő
emezt zsugorítja, órjásira nő
amaz, amiképp magad látszol a mából.
Ott kergeti őket a hódarazápor.

A legkisebb szopja az anyja tejét,
pislog, hunyorog, s ha akarja, kilép
egy másik galaktikus vad sivatagba,
a csillag ahol — Palesztína homokja.

Bölcsődal
Szültelek a pusztaságba,
kisfiam,
ezredéve várt királyra
hasztalan.

Benne hiába kereslek,
s ha a tél
megjön, erre több a hideg,
mint a tér.

Más gyereknek labda, kocka,
kisvonat,
homokozni néked ott a
sivatag.

Szokd a pusztát, ez lesz sorsod,
végzeted.
Bárhová mész, benne hordod
éltedet.

Szoptattalak, kisfiam, a
mellemen.
Szoktatott ő, hogy milyen a
végtelen.
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Messze, messze, ama fényes
csillag ott
jobban látja benne ékes
homlokod.

Szokd a pusztát, s ne feledd:
a nap alatt
nincs ekívül föld, hová tedd
lábadat.

Sorsod benne messze látszik,
nem ereszt.
Dombtetőn már ott világlik
a kereszt. 

Ösvényein ember lába
nem tapod.
Néptelen, hogy szálljanak a
századok.

Szokd a pusztát, mint csipet por
a szelet.
Nem csak test vagy. Ezt semmikor
ne feledd.

Szokd e titkot, elkísér egy
életen,
megsegít a véghetetlen
semmiben.

Nem rosszabb, csak hosszabb, mondom,
mint emez.
Hol szeretnek, benne otthon
ott lehetsz.

Szokd a pusztát, s azt a messze
csillagot,
melynek fénye benne este
felragyog:

mint ki lámpást gyújt fiának,
várja már,
hívja haza a kiáradt
fénysugár.

Soproni András fordításai
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