
A távolban fák, bokrok, virágok. Az ókori színház romjaihoz
közel a völgy, ahonnan kiásták a milói Vénuszt. Lelke a szigeten
maradt. Ha hálni akarsz vele, előbb igyál a véréből, amit a helybeli
parasztok a fehérre meszelt hűvös kőpincéikben tartanak. Keresd
meg az Apollóról elnevezett olajfaligetes öblöcskét, és feküdj a fák
közé. De jól vigyázz, mert a gyöngédség az erősek imádsága, és Vé-
nusz csak annak adja magát, aki várni tudott rá.

Hajnalban minden érintés a test mélyébe metsz. Ahogy elindu-
lok a tenger felé, mintha meztelen talpam és a szívem között csak
egy szakadozott hártya lüktetne.

Régóta tudom már, hogy a méloszi katakombák hideg és korom -
marta sziklaüregeiben Krisztus Vénusz-arca ragyog.

Ahogy Szantorini időtlen csöndjével, Mélosz szerelmes ölelésé-
vel, úgy költözött belém Szifnosz a mélységével, mert ez a sziget
mindenekelőtt térélmény. Szakadék, ahol az égbolt a messzeség
mélypontja. Már érkezéskor, a kikötőben útitársul szegődött mellém
a bányamélyi szorongás, ami a verembeesettség és az élve betemet-
tetés halálverítékét csurgatta a homlokomra. Egy szélfújta kolostor-
ban töltöttem az éjszakát. Mélyen a tengerbenyúló kőudvarán ta-
láltam rá arra a zöldesen csillogó kőre, amit a hajdani aranybányák
rejtettek magukba. Szifnosz szaturnuszi sziget, ahol egy letűnt
aranykor morzsái fénylenek, de köröskörül a bezártság árnyéka
hajol föléd. A hegycsúcsra épített városka lakóházai a keskeny ut-
cákból meredek lépcsőkön pinceszerűen mélyülnek a sziklák közé.
Nyitott ajtók és ablakok kísérik az idegent a forró falak mellett.

Egy aranyozott dísztárgyakkal ékesített apró szobában haldokló
férfi fekszik, arccal az utca felé. Fekete szemében az életvágy önkí-
vülete parázslik.

Athén felé, a hajó fedélzetén fiatal matrózok pihennek. A vadál-
latok égő figyelmével nézik a tengert. Az örök szomjazók otthonát.

Egy vers folytatása
„Galamb, galamb! Röpítsd fel hát a képet,
a sárga mögött lengesd meg a kéket,
hogy megmaradjon, mozdulatlan,
egy szárnycsapásnyi mozdulatban.”
(Nemes Nagy Ágnes: A Krisztinában)

Ágnes, neked, csakis neked
szerettem volna megmutatni
az ibolyaszín váradi eget,
s a templomfalak sárga lángolását.
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Ezt a csodát, amelynek
nem láttam földi mását.

Versedre válaszolt e látvány,
de itt a képet felröptetni kész
galamb se kellett,

gyorsan az öröklét része lett
ez a legkékebb firmamentum,
aranyló templomfal szegéllyel.

Maradj velünk, akiknek ámuló szemében
ott laktál egyként.
Igaz, másféle versbeszédben
telt asszonyidőnk e földön;
szikár, tartózkodó,
s gyerekes szenvedéllyel
vallottunk rólad.

El mégse hagyd,
sem azt, akit elért,
sem kihez közelít a végső éjjel.

Nagyvárad, 2017. szeptember 14–15.

„Testről és lélekről”
Enyedi Ildikónak

Elhangolt szív és
bolygóvá dülledő szem
a vágóhíd rés
a hihetőben

áldoznak ott milyen istennek?
vérehulló kiért a hús?
nincsen pokol de még sincsen test
poklon kívül ily nyomorult

túl betegen
él aki itt túl
de álomi a szerelem
mikor két szarvas inni indul
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