
GYÓRFFY ÁKOS Quarnero-szövegek
(részlet)

1.

Olyan helyeket keresek,
ahonnan látni,
ahol a szigetek partjai
kétoldalt nem
határolják, ahol nem látszanak
a fokok, nem törik
meg a vízbó1 kiálló sziklák,
ha találok ilyen helyet,
leülök, elszívok
egy cigarettát, és arrafelé nézek,
megnyugtat, hogy nem
látok semmit,
hogy akadálytalanul jut el
valameddig a tekintet,
aztán egy meghatározhatatlan
ponton szétszóródik
az ürességben.

2.

Ahogy elindul, többet
visz önmagánál,
az elindulást nem láttam
még ebben a
meztelenségben, ahogy
ráfordul az útirányra,
olyan sebességgel, aminek
még sincs tempója,
szemben van, egy kéz még
felemelkedik, int
valakinek, de nem látok
senkit a közelben,
akinek szólhatna ez az intés,
ezt valahogy vártam is,
mindannak szól, ami most
már mögötte van, mert
innentó1, ami előtte van,
az határozza meg őt, ami
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előtte van, előtte

a rozsdafoltos teherhajónak,
összezárul mögötte
az öböl vize, nyom nélkül
tűnik el,
nincs út, nincsenek jelek.

3.

Birkakoponya egy útszéli
bokor ágára akasztva,
olajfaligetek, nézem
a napot, ahogy közeledik
a túlparti hegylánc
gerincéhez.
mintha most érne véget,
miniha most kezdődne
el, a koponya varratain
húzom végig az ujjam,
belenyúlok a száraz, pókhálós
szemgödrökbe, felemelem
a koponyát a fejem
fölé, nem tudom, miért,
hogy mit akarok ezzel,
valamit jelenthetett ez
a mozdulat, valamikor,
egy nagyon régi mozdulat,
nem én csinálom, és
hirtelen ér véget,
zavarba jövök,
mintha valami
szemérmetlen vagy
tiltott dolgot
műveltem volna,
egy birka
figyel a kőkerítés

mögül, visszaakasztom
a koponyát a bokorra,
figyel, nem mozdul,
mintha most kezdődne
el.

4.

Belesek egy kápolnába,
amforák, több száz,
tele van velük a padló,
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sűrűn egymáson és egymás
mellett, kiszáradt korallok,
kagylók és csigaházak
borítják ó'ket, egy kápolna
tele amforákkal, az
eredeti berendezésbél
nincs bent semmi, se oltár,
se szentképek, csakaz üres
falak és a padlón az amforák,
nem tudok elmozdulni
az ablaktól, áramlik
kifelé a tömény tengerszag,
befejezó'dött, odabent
véglegesen elrendezó'dött
valami.

Gyümölcsversek
"Soha senki nem talál ide
Legfeljebb csak ki eltéved"

(Ryokan)

Cím nélkül

finoma n virrad vagy éppen alkonyul
állt egy összegyűrt papírlapon

Évró1 évre

Alig érthetó' konokság -

Ahogy az ágak virágba borulnak,
évró1 évre, minden tavasszal.

Birshez ér

Nyugvópont pagoda.
Várakozás táj.
Kiürült szekrény.
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Türelem kert.
Halk elmélyedés.
Egy út végén.


