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Visszatérés
(Rapszódia a görög szigetvilág déli partjairól)

Mottó:
Atyám, kik véled egyek vagyunk!

Istenek magánya – és Istené! A nem szűnő mosoly,
a megbocsátásé, Melpomenéé, a szeretőé, a balgáé,
de az egyetlen teli kehely, a csordulatlan, mi asztalunkra
helyezve örök.
O ország, o ember, o szigetek, ti mind, ami kedves,
ami görög.

Férfi ak szigete, Vulcanosé, Apollóné, árnyaké, Hádes
árnyakba vont portáié, s Artemis fénydárdáinak zuhanásáé –
mit a testvérek titkos otthona, csöndje, várakozása
és horizontja megáld.
És a miénk, akik itt kikötöttünk – s a déloszi Napé,
mely fényeit-árnyait ontja reánk. 

A félsziget erős tömege! Napnak emelt, tányérra épült
város. Apollón szentélye és Artemisé,
a szent testvérpár oszlopcsarnoka,
s a nagy delelőre tekintő dionysosi fórum,
a színház megnyúlt árnyai este 
a tengerre vetődve. 

Az úszó karok, a mindörökké tartó lágy csapások,
Vulcanos parányi ember-mása,
ahogy veszne a hullámzó elmúlásba,
a karjaival még szeletelhető „vékony sávba”.

O, Poseidon mélysége, Tűzkovács üllője! 
A tenger tömeg kénye-kedve –
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és Poseidon arca, ahogy őt közeledni látja
elképedve.

Lágyulnak a szigorú tengervonások! 
Szakadék-peremre
nyílik a mélyből az úszó tekintet – s az este
ajándékai kiszabadulnak szikla-fogságukból,

hogy évezredek árny-hamvait lerázva
visszatekintsenek az érkező parányra,
korokon át és időkön túl egymásba
feledkezve.

∞ ∞ ∞

Keletre néző sziklasánc és nyugvó fények
lisztharmata. 
Kicsoda szabdalta, nyomta rá sziklák indigóira,
üzenve messze tekintő parancsait,
ábrajátékát a létnek?

Elsőül a keleti dac hadvezére,
kezét eskü-tevően a szívre
s kard-nyugtatón a markolatra téve –
mért tekint fenyegetve
északi vészre?
Farkasok, kutyák, mintha köntösébe
kapva, juhászodnak vissza
oltalmába.

S ott a kettős fájdalmú emberpár
egymásba kapcsolt örök szirtje:
a férfi é, ki a rettenetes hálót
nyugat sötét habjaiba veti,
könnyed mozdulattal, lépve is hozzá előre,
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 – tekintete a megfeszült erőtől
szinte láthatatlan, felhős vagy felhőtlen;
s az asszonyé, az örök fi atalé,
a zárt combú telt anyáé, osztályrésze a puszta
remény – arca keletről várja a visszaérkezőt,
fájdalom-fátyolú ragyogás,
alkonyban lágyan elpiruló.

Ó, te merészkarú úszó, ahogy az ismeretlen
fokozza vágyaid!
Szakadék árnyán fénybe ragyogva a göndör hajú ifjú
még bátorít,
s egy asszony a képzelt amfi teátrum hátsó soraiból
küldve bíztatón int még feléd, mint gladiátoroknak
kacér szajhák.

De téged kék hullámok arany selyme
lassan átvezet vacogó sötétbe. 
Visz, visz a kaland fuvalma, visz esteli
árnyba borult Keleti Oltárfő színe elé... 

Phoibos! Te itt, háttal a bukni eresztett Napnak,
itt is átragyogod a lét korma-hagyó hunytát,
most is fölveted arcod,
Kelet örök fényére visszasugárzón
nem hűl le rólad a fény, te Pásztor! 

Királyi palástod alá vont asszonyod féltve tekint föl
a Magasságos árnyaira, de Néked népedet óvja palástod,
hogy mögéje sorolva a béke vigyázza, az éj kígyómarásaitól
is rejtve.
Délos krisztustestű királya, te! Lám, hogy eléd borul
íme a bojtár, messzi keletről, kezét kulcsolva-emelve imádkozik
érted.
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Még bojtár-kutya puli is sziklaként üli tenger moraját,
hogy hallja hajnali köszönésed: „Serkenj fel, o Nap,
mindnyájunk gyönyörére!” De lesi még este is, lesi elnyugvó
sóhajodat.

S a keskeny szoros, mit bátortalanul megkerülsz, merészkarú,
szabadabb tengermezőkre vágyva,
hogy teljesedjék a félsziget össznépi látomása,
nyílik a vének karára – lapulnak Apollón palástjába;

még sodor tovább az út, egyre erősebb hullámokba ásva,
de szamárháton, mintha a partra csak érted jönne le,
a Gyermek ül,
őrizetlenül,
s mosolya mintha csordultig
reád ömlene.

Félbevágott kupolában a Dél Portája feszeng,
fentről s oldalról is tekintve: feltört tojáshéj.
Örök délre áhít, istennője Aphrodité? Eurydiké?
Félgömbhéj magasában mióta s kire vár még?

Mélyre bukva, de örök erőben Orpheus-árnyék
tekint be öbölszegélyt s tenger-körívet,
szeme, a szomorú-sanda tekint le reád, merészkarú:
„Hogy ide jutottál, mire a büszkeséged?”

De a Napkorong! O, az atyai pillantás hűsége
visszatér, a félsziget sziklái közül bujdokolva,
ismét arany karokkal ránt magához örve,
kavarjon mindent fel, mit rád atyáid hagytak örökbe!

Ó, arany-tajték! Ó, ember – mily keveset adtál,
hogy ily hatalmasat kaptál!
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Hányszor és mily mélyről jövőn maradtunk mind adósod,
Mi Atyánk, kik voltunk s vagyunk véled egy –
mert kimondatott, de máig nem hallgattatott meg:
„Egy vagyok Vele!”

Arany, ezüst és kék alkonnyal áldott földi verejték
és tenger-hullámú lélek, mik összekötnek szigetet,
múltat s jövőt; sodrás, mi az égő naphoz minket,
tékozlókat, visszavezet –
köszönjük az apai kezet.

Bár vissza se kéne fordulni soha!
Bár vinne a sodrás, Örök Dél, kikötődbe,
a túlnani partra – de nem! Szólít mélyről a szó:
„Ugyanazt! Minden karcsapást! Ugyanúgy, ha nem
kimondhatatlan nehezebben!”

Visszatekintve még fürödj meg apád egy mosolyában,
de várnak kardcsapásként nyilalló karcsapások.
Érted-e már Orpheus fanyar, de cinkos szomorúságát?
S a szamaras Gyermek mégis-mégis biztatását?
Mert nem nyílt tengerek tág ölelése jövőd,
partszakaszok bolyhán vissza nehéz az utad,
algacsomókba fogózz, métereket araszolj,
lám, csak cél lebeg ott: „vissza te is fi aidhoz!”

Poseidon, te örök mélység, könnyű lebegésű fi adat
megcsapta nem egyszer fagyos leheleted,
de látod, adózott, kegyelmes, várakozó halál,
tenéked,
tenger pusztulás életszívű komondora, mikor felé nyújtottad
mancsaid, nyirkos bundádhoz bújt, téged feledhetetlenül
becézett.
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Ó, te merészkaru úszó, mégse feledd el a fény
isteni testvérpárját, s közbül Apollón védő karját ott,
hol senki se állta a puszta szelet, csak ő, a király,
s mellette az imádó bojtár egyre sötétebb valósága.

Mert hiszen ott, épp az öböl sodrában visszafelé
lanyhulni kezdett újra a vessző-futamú sodrás,
hogy csapást csapással váltva merészen
az északi öblöt elérd – lebegj nyugodtan taraján –

apály-nyugalmú csöndes éjben,
visszafogadó anyaméhben. 

∞ ∞ ∞

Utóhang

Ó, dráma, életünk drámája,
kilépünk kavicsos partra!
Sarunkat őrzi nékünk
visszavárás örök nyugalma. 

(2003. nyár, Santoríni,)


