
THOM GUNN Jézus és Jézus anyja
Én egy fiam, te Isten egyszülöttje:
Maradj e kertben, lágy körték között.
Buksin lapulnak, rávillan zömök,
Sárgás testük fénye a levelekre.
S ha végülfölsírnak, nem sós a cseppje
Könnyüknek, ikrás szirupként csöpög.
"Enyém vagyok és nem vagyok enyém".

Úgy rémlett, ez valaki más, ez a
Néma idegen, ki halkan oson
Hozzám, kezében egy szál liliom:
Ki súgta volna, hogy kálvária
Jön? Csak szúrdalt dühös szeme, csupa
Tűz, Józsefnél tüzesebb hatalom...
"Enyém voltam és nem voltam enyém".

S e gerjedt falka, tizenkettő: mondd, kik ők?

Nem értelek, nem értelek:
Szóra oktattalak, együtt adtunk nevet
Minden madárnak, s te lested tömött
Szárnyaik lüktetését. Anyád könyörög:
Térj mega csöndbe. Hagyd a tömeget.
"Enyém vagyok és nem vagyok enyém".

Ha szólok, mondd, miért dühít?
Imhol szerszámaid, a fűrész meg a kés 
Ni, a kalapács. Bemérem egész
Életed hetekre, megszabom napjait,
Egyengetem, mint te bútoraid.
Asszony létemre rábírlak, hogy légy
Enyém, egész valóddal légy enyém.

Sűuitsen bár, mint dölyfös vad szelek 
De mért nem nyughat, aki messze ért?
Emlékszem még, persze, nyugton kimért
Válaszaidra a prémgalléros, rideg
Szanhedrin gyűrűjében. De most sistereg
Sötét zajjal a város... Ki felel ezért?
"Ki maga ura volt s nem volt maga ura".
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Lépdelek bársony, fürge pázsiton
S megtorpanok: egy nyirkos árny elém zuhan.
Te volnál az a kisfiú, kit én magam
Hordtam ki, se bábám, se orvosom?...
Nem és nem sikerül Úrnak szólítanom 
Úgy válaszolj, mint egyetlen fiam.
"Enyém vagyok és nem vagyok enyém".

Báthori Csaba fordítása

Badacsonyörsi
betlehemes, 1993
Gáspár szorong, akár aranycsempész

is lehetne hét határon át:
két kaska búzában hoz csenevész

három lasponyát.

Menyhért ministránsként füstölót pörget láncon,
úgy jó jegeken, hacakon.

Fanyar öröm ért szeme kék kökényében, lásson
és mézkönnyet ejtsen vakon.

Boldizsár csitt-csatt, tíz ujjal gráblázza össze
kencés, négusbaba-dús boglya-haját ma,

hogy a Kisded álma alá gyömöszölje
a horpadt szalmazsákba.

Mária szoptat ottbenn. Habfehér teje kiserken,
bár vérszamócák melle bimbai.

Gáspár, Menyhért, Boldizsár dalol félkörben.
József csöndjével kezd kűnn a hó hullani.
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