
JAN ZAHRADN íCEK Húsvéti vers
(Velikonocní)

Ne érjen szó, ne marjon lelkifurdalás,
mert ezegyszer
bár az a rend, átkos helyemr51 nem kelekfel,
lásd élek, de itt vagyok, elásva cellamélybe,
kint harangzúgás, április vasárnap, Krisztus
jön arra, hiszen feltámadt. Üres a kereszt, alleluja.
Hallom a kakukkai. igen, és a folyóparton zúgófáka t.
Lerogytam, várok, tudom, mi az:

Lázár, veni foras!
De múlik az április, a virágok és a záporok szaga eiül.
A padlón heverek, figyelem a csupasz falat,
a napok úgy peregnek, egyformán, mint róla a vakolat.
Nincs kiilimbség, ahogy az emberek közt se, mondják.
De Isten színe el5tt
minden teremtett levél különbözik.
Nincs két bárány, kiket ne látna másnak. .
És én is más leszek, nekivágva az eljövend5feltámadásnak,
a megmértek és megméretlenek között
egycsapásra
látható lesz, ki kinek a társa,
és kire borul majd a kegyelem palástja, megnyugtató,
akár a vasárnapi harangszó,
és úgy lobog majd akár a zászló.
Itt jár közöttünk és a tekintete talán idetéved.
A kereszt üres. Jól tudom. Éjszaka, háromkor
átokvert, varasszájú rab, fölriadván az álomból,
a nevemet hallottam. Alleluja. Üres a kereszt és a sziklasír is.

A folyóparti ligetben nincs olyan fészek, hajtás, cserje,
Ki örömében Máriával együtt ne énekelne,
mert íme, lássátok, föltámadott az Úr...
A tagjaim mozdulatlanok, de a szívem mind hangosabban dobog.
A húsvéti napot most felMk takarják el.
A sziklasír üres, csak egy kékhasú rigó dalol
arról a hírr51, ami egyformán igaz
itt és valahol.
Csak ott nem értik. Csak 5k nem akarják hallani.
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Hogy az az ének mindig, délben,
este: hajnali.
Hogy nincs olyan rács, ami
útban hozzám vissza tudná tartani.
A börtönudvaron
foglárok éles hangja, engedelmeskedés.
A rabok a hetedik nap is dolgoznak, hiszen ez büntetés.
Sietség, ütések, megaláztatás.
Mint a deszkára szegezett denevér
mindegyikünk, kinek itt hullanak szét
eseményekre napjai.

A császár bárkit alkalmaz. Pilátusnak
segéder6re van szüksége.

Nélkülük nem válna a kehelyben vérré a bor, nem
lenne szűkség megváltóra, most sem, mikor
zúg a harang, a hídon vonat csattog át, és a napos udvarokból
tülkölés hallatszik. Karnyújtásnyira a gyerekkor, tudom.
És ahogy lent a konyhában lányok énekelnek,
az is arról tanúskodik.
Körülöttük a dal, hogy megszületett a gyermek,
kezük rohadó káposztalevelet lapoz. Az énekbe
károgás nyúl, a fegy6rök hangja, és hollócs6rként belevág kezük,
parancsszavak hullanak az ünnepi hangulatba,
pedig itt valahol Isten pihen,
a kertek fdlött és a galambkTÚgatásban,
abban, ahogy virágokat bekapcsolja a rejtett áram,
ami a vasárnap, a harangszó és az ég között kering.
És az angyalok! A dics6ség rettent6 tanúi. Láttam,
ahogy kipattannak a mező fölött mint a szikrák,
nem tarthatott vissza látni a fekete vasrács,
és már minden őket nézte,
szólt ez a nézés, mint Jerikó el6tt a kiirt,
és felszabadított. Úgy lesz. Nem fekszel majd
cellamélyben akár egy halott. Már sejted, mi az:

Lázár, veni foras!

Vörös István fordítása
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