
A cetről

Háromszor tűnt fel, mint aki szereti, Uram,
a jelenéseket és köze van
a misztikához. A Bibliában. Uram.
Majd Babitsnál. Zbignew Herbert szólott
róla végül. Forgatja szájában
a szöveg a titkot. Nincs egyikben sem
olyan, amelyet a két másik forrás
ne említett volna. Jónásról beszéltek.

A cetről semmit, vagy alig semmit.

Jónás olyan, mint akinek magával, Uram,
lenne harca, az arcára van egy
másik arc felvarrva, a szemében, Uram,
rejtőzik a befelé kémlelő
másik szeme. Önmagával van tele, Uram!

GÉCZI JÁNOS
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Én a cethalról akarok szólni,
a cetről, amelynek pusztán gyomra van,
melyben átjárja Jónást a tenger
özönvize, örvénnyel, habbal, még
a mélység is, amely tart a hegyek
alapjáig. A cetről, amely Jónást
három nap után a partra kihányja,
mert elég undort kapott hozzá Tőled,
Uram!

A teste óriás, miként az élet
behemót. Monstrum, ami belőle
sejthető, és nem ad hozzá kontúrt
a látvány. Gigászi kiáltvány.

Szája nagy, ahogyan a bendő is,
és sötét. De nem fér bele az ég.

Az uszonya olyan, mint kódexet 
másolók betűkaparó kése.

Mi a szörny és mi a cet benne s mi
ami benne életben tartja a lenyeltet
és szét nem bontható. A szélvihar és
zúgás, a csillag és csillogás,
s ami hűvös pántként egybefogja,
a bennfoglaló világ. 
Részek nélküli egész, amelyben
ezek és azok, igenek és nemek
nem voltak, nem lesznek és nincsenek.

Milyen, aminek a gyomrára
bízhatom magam, miféle szent, aki
savjába zuhan s abba mártva fogan?

Honnan is tudható, hogy a bőre
nedves radír, ledörzsöli
a hullámok lapjai közt alázuhant
hajótöröttek, a vízbefúltak,
az özvegyek, az árvák vízszínű
tintával leírt káromkodását
és átkait, mígnem a végtelen
óceán nem lesz tisztára vakart,
újból lesimított palimpszeszt.    >
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                                  *
Egyszer gyöngyöt ettem és citromot,
az ég határát véletlenül el-
értem, de menten visszafordultam,
alámerültem a menny alatti
vizekbe. A gazdagok gazdagok
maradnak ott, a dolgok nem változnak
úgy, ahogyan a színek szokása
a napfényben. Származásuk szerint
különülnek el az angyalok,
az amszterdami lencsét csiszol,
a többi zsidó mind ékszerekkel
kereskedik, a németek könyvből
lesik ki válaszaikat, aki
muzulmán Allahot dicséri.
Ez azt, az amazt, amaz pedig ezt.
Nézhetnek egyszerre a négy égtáj
felé, mindenkor szembetalálják
magukat Istennel.
Van, aki unos-untalan elfogy
a könnyében, mielőtt újjászületik.
Aki melegszik a saját lelke
gyufalángjánál nem érti, egy cet
hűtésére az óceán azúr
jege sem elég. 
 – mondotta a cet.

Akhilleusz lovai

Elegendő egyetlen jel ahhoz, hogy mindennek véget vessen. 
Faktum.
Kiterjedése csekély, hatása azonban végzetes, értik vagy nem!
A szöveg alexandriaié, emlékeztet a tanárnő, nehéz,
arcába hulló, áradó haját igazítva, amikor a fejét
a lap mélyéből fölemeli. Nem értik a hallgatói. Visszamondja
a sorokat az örökéletű két lóról, magyarul, görögül és
angolul. A szakadatlan sírást említi, amelyet a lovak
a görög harcos teteme fölött abbahagyni nem tudnak. Nem szól
a megmásíthatatlan eseményről. A vers utolsó betűjéről sem,
amely a félelmetes zárópont mellett szorosan áll. 
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Az anyagról, Hondával

Egy-egy szótól új gúnyát vált. Bugát
hajt a nád és sávokká hasgatja
leveleivel önmagát.

Addig
van egyedül, amíg csupasz. Akként
válik tematikává amiként
a szavak alakítják mássá, s el-
végzik a napi megvalósítást.

A nyelv talmi és leleményes. Nyá-
la, az eső a fákat, bevonja
míg el nem illan, s a változatlan
anyag a fénykéreg foglya.

Üres-
ség tapad rá, mérhető méteráru.

Kontúrhoz jut. Valőrhöz. Tömeghez.
Amelyek egyike sem ő.

A nádban
nem csupán a nád van, hanem
a szónoklás is, s néhány percnyi idő.
S benne a múlt, a jelen s a jövő.
És némi ránc, amelyek a dolgok
homlokán megjelennek a gond okán.

Tudható az is, a tekintet: szajha,
bármibe lemerül, ha az befo-
gadja.

A szó, mint szemüveg, láttat,
mit nem látna a szem, melyet magába
foglal a szemüreg, s nem látja mind-
azt, amit a léte eltakar.

    A
nyers anyag hallgat. Megtelik szavak-
kal a tópart. A vidék működik.    >
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A parti fák között, a hullt cseresz-
nyeszirmokra keréknyomot présel
egy Honda.

          Az anyag megvan. A mon-
dat elrontotta.

Borostyánkőlánc
A borostyán ütését már akkor érzed,
amikor a levegőben röpül. Tenye-
redbe csapódva, bár szemekre szétesik,
az ereje megsokszorozódik.
Mindaz, ami
egykor történt vele, miként lírában
az epikus mozzanat, a felszínre kerül.
A fenyves mogorva zúgása a parton,
a körök a vízen, melyek centrumába
a gyanta becsöppen, az egyhangú moraj,
amellyel a mederalj zúzott kövei
az Egyenlítő felé vonulnak a tenger-
áramlással. Mondják, a dolgok belseje
megőrzi a változó dolgok színét, annak
eszenciáját gyűjti össze, ezért süt,
ha dörzsölik. A kiszáradt falevelet,
hátra maradt szalmát, polyvát, szőrt magához
vonzza, miként nő a férfit, tenyér tenyeret.
A szigetlakók fenékhálóval halásszák,
tűzifa gyanánt gyűjtik s akadnak, akik
a szomszédjaiknak eladják, legyen
mivel fűtsenek. De a lángjának nincs ra-
gyogása, hívják bár napkőnek is, csak a tűz
képmása ég vele, s mindaz, amely egykor
az őt bennfoglaló tájból ragadt bele.
Ki rózsaolajjal bedörgöli, annak
az elhangzott szavakat visszasúgja, de
miként, az a titka marad. Ki mézben főzi,
azt fénymázzal bevonja. Ballépés ellen
használ, italba keverve, nyakba akasztva.
Az átlátszó kőben, akár lágy fényű az,
akár ha kemény, hangya-, szúnyog-, apró
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sóhajtetemek vannak, emiatt hasznos
amulett.

Magam is hiszem mindezt. Sok éve hever
fadobozban anyám nyaklánca, mindahány
esemény lekopott róla, ami
a gazdája révén rendelkezett és már
se nem hű, se nem csillog, de ha némelykor
egy-egy kéz hozzáér, elmozdul alóla,
s milliméternyit déli irányba csúszik.

Kibelezettek

Idővel összecsukódik valamennyi szirom.
Az igék, a főnevek és egyéb szavak.
Összességükben a szók.
Az egyirányú labirintus végén, esdve,
ahol az oltár áll, ott, a dudorodó üregben
állnak az oltárlátogatók. Merő várakozás,
csupa iszony az este.

Az oltárképen a test gipszfehér maradék.
Amilyen, ha a gépkocsiból kiszáll,
zászlóját letekeri a rúdjáról
s az ellenség vonala felé indul a parlamenter.
Aki tudja, hogy a belét
nem vele együtt temetik el. Aki osztozik
a sorsban, amely nem volt eddig a sajátja,
de lépésről lépésre, egyre inkább az övé is.

A bél több hasonlat alkotórésze.
Kötél, amelyet akasztófára kötnek,
pányva, s úgy, hogy kapaszkodó a korláthoz.
Nyíl röptéhez a feszes aljzat.
Szabad látni a szinonima testében,
burokként, amely összetartja az ételt
vagy a testben a szart. Lehet hulladék,
amelyet a festményen kívülre vetnek
dögkútba, hogy prédája senkinek ne legyen.  >
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A nap kibelezve,
miként a halála tulajdonosa, az ország.
S a vér, fölkenve a horizont felett, foltban.
Fejnek költő, naplementének a barátja látja,
az egyiknek Barguzint, a másiknak a tölgyligetet
juttat az emlékezet. De mi adódik nekünk,
az útvesztőbe terelt hátramaradottaknak?

Van, aki okádik, van, aki szükségét végzi
a versben. Van, aki áll a rigmus nyákos peremén,
mint az oltárkép egyik szögletében a püspök,
a szemközti sarokban pedig a festmény
mesterének a mű árát megfizető.




