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is, sárga foltokkal telespriccelt kötényében. Végül még FrantiSek
anyja is pumpált, de a férje hamar elzavarta, mert folyton a sze
mét törülgette a kötényével. A víz csak nem fogyott, akkor el
kezdtek hosszú kampóval keresni. Az asztalos sápadt volt, de na
gyon figyelmes, míg a felesége szívszaggatón zokogott, várván,
mikor kerül elő a kisfia holtteste.

A hajánál fogva húzták ki, és letették a letaposott fűre. Az asz
talos a háttérben állt, az anya azonban letérdelt FrantiSek mellé, s
megújuló, egyre marcangolóbb fájdalommal győződött meg újra
és újra, hogy tényleg halott. Akkor lezárta fia szemét, melybe be
lerögzült - a most már el nem titkolt - kék szorongás.

Heé Veronika fordítása

/

Aprilisi akácok
(Dubnové akáty...)

Áprilisi akácok - gorgóf{jk,
az égre vetikfarkasszemüket.
Mind ráncos, csupa kilógó ideg.
Köpenyben járunk ez alatt a fa-

kó, jügg{jleges kövezet alatt,
mint vak hangja, ha magában beszél.
Tuja - magasba csapó pengeél.
Fémes szájíz. Eltör{j fűrészlap

egy távoli erd{jben hová fák-
lya- és gyertyafény, fegyvercsillogás
vezet. A hangokon vissza. Kis hír
a lapban: Mégis lesz feltámadás.
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Látszatok
(Ve dvelích svétlo...)

Az ajtóban az fjszi reggel fénye,
belép, kit a nyár megváltoztatott,
nbtt, komoly lett, arcán másféle kérés,
de nem tudja, s szól: Oszthatok lapot?

A fényt egy széllökés odébb teszi,
barna félhomály van rögtön a helyén,
az ablakból csak egy pászma szegi.
Mit is felelhetnék mindezekre én?

Az a sárga folt
(Ve svahu dűm)

Az a sárga folt a domboldalon: ház,
a tarka kert elfjtt az kerítés,
a virágok közt néha nfj dudorász,
a lugasban az a szag: nevetés.

Mintha ide valakit még várnának,
fény vetül a tágas eMtérbe,
keramit kockát mutat márványnak,
levetett cipfjk, templomi béke.

És lent a táj, miniha úszni kezdene,
mozdul, kéken mossa alá a köd.
Míg bent, a falnál, nem úgy, mint kellene,
Baucis. akit Filemón lököd.

Vörös István fordításai
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