
ZDENEK ROTREKL Menekülés Egyiptomba
Havazik
Irgalommal ígérkezvén a homály
fehérbe öltöztet ősidegen utat
ahogyfestőjét rejti a láthatatlan vászon
mely épp most tárja fel színeit
kétlaki-képpen
Hó hull az olajra fügefákra
ráz a hideg (az olaj illó absztrakt)
Emez éjszakán riasztott az angyal
és a testén túllépő szív
felkeltette az anyát
s ő vászonba burkolta a gyermeket
Esett a hó

Hóra hó ismétlem át a menekülést
Félek a csecsemőgyilkosságtól mely maradt a napirenden
Atismétlem az utat havazik
Épp az irányba amerről hulldos
Atismétlem
A könnypelyhek a vérpelyhek útját
Sohase lejtőn

A reszketeg olajerdőn felfelé havazott
Felfagyott könny
Vér
Sárga vizelet - szárnyra kap a félelem is 
S a holló sem károg hiába
Mit loptam a kegyelemből, mikor nőm elaludt
Soha éberebb szívvel ugyan fénye a túlvilág partján
Ott ismételte Ébreszd az anyát Magzatát rejtse
Éppen azért mert a fügefa fehérbe
Öltözik át
Nyergelem szamaram s felpakolom emlékeimet

Reggelre kinyílt a tavirózsa s bírja holnapig
Örizd a gyermeket Uram
Hisz e menekvés híjánfehérben maradna Kálváriánk is
Hiába tártafel Egyiptom is már a hó színeit
Homályosan bennünk

Idekinn maradok míg nem szól velem az angyal
Életünk az asszírokban babiloniakban egyiptomiakban
Úttalan menekvés a szamárral a gyermekkel s a Szűzzel
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József átöltözött hóba hogy kívülr61 ő se látsszék
Ereszkedünk a hulló úton fölfelé

Térdig a süllyedő fehérben

Mivel
Gyertya portré amint
a kép fürtjei ránőnek a földre
Megpróbálom olykor ha cinbc5l készítek portrét
oldható tányérokból oldható városokból oldódó érkezésben
Olykor a!óldre csöpög
az utolsó cseppig
Csöppenhet és növekedhet-e
hajszálra mint a bronz
amit malachit kötény fed?
Amde bronz spielbergi égbolton sántikál
és a gázlámpa sistereg
mint akármely fényűzésre szánt fémtucat
Elnyújtózó bőgés mint a valószínűtlen maga
félig kiásott árnyéka csupán a
csont-por vadaknak (Mamutok sakál tehenek)
Mivel néz szembe a tégla pillanat
az oldódó napban?
Karácsonyfával? Kerttel mint a holdkráterek
fonák térképével a fekélyeken?
Téli jonatánnal vagy lépdeléssel
a hold s a hozzá feketedett föld síri
férgein?
Vagy más betegség hulló rózsaszínével?
Fél oér-fennstk tollas szurdikkal
rács
névváltásra az atyák után
Sós haj a tengerb61 sziklák félszava (három döglött

tőkehal a hangazsindely alatt)
Tán így lakik jól a felhő is a nyitott ereszcsatornán
Hamvazószerda jajveszékelés
maroknyi felsebzett ujj
belenémul az elszállt felhőbe
Tán ezzel
a tav(p)asz tűnffdéssel

Mama János fordításai
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