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Ithaka elsô éjszakáján

Isteni sarj maradéka – nyitottam a partra szemem:
üllô-fényes a dombhát – alkonyi csöndre feszül,
esti darázsraj a nép, hazaszáll, kikötôkbe szorul,
indul az ösvény, megnyíló repedése a völgynek –
fölvezet arra, ahol csak a hold meg a cédrus az út,
pillanat-íve a földnek kéken az égre vetül!
Árny-lugasában az ember bújik társaival,
mulatozik s dala veri el baglyok tûznézô huhogását.

Isteni sarj maradéka – nyitottam a csöndre fülem,
vártak a csúcsok után az öbölbe bukó ligetek;
és ó, a márvány, idô-szobrászta csoda hát
– mikor a tengeren taraj se rebben és hal se –
a vándornak, kit úti célja hoz, enyhelyet át.
Fölötte valahol, sétatéren erôs emlék,
– a múlt erôszakából bûneit nem vonszolva már –
egy ôslakos félisten, kémlelô szem tekinti:
ideért, ideért a távoli testvér, s osztozik terhén. 

Odüsszéusz szigetén

Ó, ’Omér’, mivel is lennék hû én szavaidhoz,
fúrtagyu és leleményes Odysszéusz földjére ha léptem?
Lám, csak a hála hevével szólhatok én Hekatéról,
s Posszeidon, a szakállas, mint fogadott a kegyébe!

Jöttem Szkítia szikjeirôl, s dajkál e csodás táj,
körte elébb, majd szôlô, lágy lugasokban a szép kedv,
mind, mit a gyermek Odysszéusznak az apja adott már,
itt van hát körülöttem ez esteli dús fogadáson!

Senki se hinné el – de az ifjak halk dala várt itt,
éjjeli szóval lágy muzsikákba sikoltó völgy!
Csábításnak nincs helye már, csak dal s zene árad,
versemet írom, s béke köszönti a cédrusok álmát.

Fenséges a táj, fenséges az ember és az Isten,
mintha a király épp most lépett volna hajóra,
kecskehodályban az álmok fái vigyáznak a népre,
mintha a kút kávája is elhagyó urára várna.
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Dajkál és kedves a tenger, fényben úsznak a partok,
hajóm úszik lágy vizeken, tenger, ég és föld – ti vagytok!

Sztavrosz, Ithaka szigete, 2004 augusztus 17.

Nauszikaá

Ô fogadott szigetén pajtásaival lugas árnyban,
   s lelkem a tenger volt, körbe ölelte szivét.

Ébredés, Nauszikaával

Az éjszaka megelevenedô
fehér virága te vagy,
kinek soha nem látott
táncára ébredek,

ó, halk zenék lendülete,
ó, görög forma virágzása,
tiszta edény felém nyúló karja –
átfonod elmúlásom.

Odysseus búcsúja

Odysseus búcsúra vonja vitorláját,
a szellem új hydra-fejei várják,
nehéz partok, gondok kopár szigetei
között hányódik még az ôszülô hajó.

De madárhangok s lélekszárnyak,
elkísérik a legszebb vágyak,
átkísérik, át az elmúlás sziklái közt
nyugodni ôt enyhe öbölbe.

Szigetére Nauszikaá már visszatért,
búcsúkendôje minden esti égbolt,
s csengô hangját kibontja minden hajnal,
légyen elsô, légyen utolsó…
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Bükkszentléleki följegyzések
(staccató)

Künn ülök,
Bükkfák körbefogta
sziklaormon,
lentrôl erdô óvja,
föntrôl sas szemléli,
s karnyújtásnyira
aranygallérban kél
a nap.

Hol zsenge tölgy
ver hegytetôn tanyát,
sejtelmes hercegnôink:
a csipkebogyók
ringanak –
ó, a hajadon természet
lágy fülbevalói
a nyúlánk nyak hajlatához
bújva;
s facsoportok vállra vetett
barnás kendôje alá
lángot lop pár pillanatra
óvatlan csókkal
a hajnal.

Hersegett fönn
a kerengô héja,
trillákat csilingeltek
a lombközök,
de hirtelen árnyék ült
hegyre, fákra,
a daloló trubadúrra,
s kolostor csendben
mögénk lopódzott
az esô.
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Négy sor

Hallgatásba fojtom
minden csodálatom,
ki felnyitja hallgatásom,
arra csodálkozom.




