
Krisztus születése
(Mária élete, VII.)

Jámbor ha nem lennél, megtörténne
véled, mitől most az éj ragyog?
Ím, az Isten, mennydörgött a népre
s megszelídült, jön, mint magzatod.

Azt képzelted talán, hogy nagyobb?

Mi a nagyság? Bármilyen mértéken
áttör sorsa, melyet egyre jár.
Még egy csillag se megy így az égen.
Látod, milyen nagy mind e király,

öled elé kezdik hozni már

kincsük, melyért ők úgy lelkesednek
s ámulsz is tán ez értékeken —:
nézd csak kendőd, redőiben ennek
Ő mint tesz túl már most mindenen.

A sok ámbra dőlt a tengeren,

fűszert, ékszert, amit egyre hoztak,
hogy kábítsa érzékszerveid:
mindez múló percek műve volt csak,
bánta már az ember bűneit.

Meglátod: Ő örülni tanít.

Clara Rilke-
Westhoffnak
Karácsonykor legcsöndesebb az év,
a szívverésnek is hallani hangját,
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mint órákét, ha estidőben mondják:
karácsonykor legcsöndesebb az év.

Kerekre nyílik gyermekek szeme,
a dolgok láttán mostan nagyra nőnek,
anyai vágya támad most a nőnek
s kerekre nyílik gyermekek szeme.

Menned kell mostan messzi földre már,
érintetlen karácsonyéjbe látni,
városlakó, csak erre vagy kiváncsi,
így kell menned a messzi földre már.

Ott nagy egek borulnak majd föléd,
távolból fénylő erdőkön nyugodnak.
Cipőd alatt az utak is bolyongnak
és nagy egek borulnak majd föléd.

S a nagy egekben, fönt, egy csillag áll,
fénye kibomlik és az éjszakából,
akár egy hullám, közelít a távol
s a nagy egekben, fönt, egy csillag áll.

Éji ég és
csillaghullás
A tündöklő, a teljes ég felettünk,
terekkel terhes, végtelen világ.
És mi: tagadni túl közelre estünk
és távolabb, hogy formálhasson át.

Egy csillag most lehull! És rá a vágy,
ó, döbbent perc, hogy végre egy legyünk mi.
Mi az, mi elkezdődött s ha letűnt, mi?
Mi a bűn? S mit jelent, hogy megbocsát?

Suhai Pál fordításai
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