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TÜSKE LÁSZLÓ

Mikor ekképpen imádkozott, a tűzbe lépett - és az nyomban
kialudt, és azok a lángok, melyeket érintett, vörös rózsafák let
tek, amelyeket pedig nem érintett, azok virágoktól roskadozó fe
hér rózsafák.

És ezek voltak az első rózsák és rózsabokrok, melyeket látott
valaki.,,17

Vagyis Florida tán nem csupán Amerika virágzó mezőiről kapta
nevét, hanem Betlehem rózsakertjeiről.

1514-ben Juan Ponce de Leon hazatért Spanyolországba, s V.
Ferdinánd király kinevezte őt "Bimini Szigetének és Florida Szi
getének" kormányzójává. Csak 1521-ben tért vissza új tartomá
nyának vadóc alattvalóit meghódítani, de ebben kudarcot val
lott. Felszerelt egy újabb expedídót, ám a hajókat útközben
megtámadták az indiánok, s őt egy mérgezett nyíl szúrta át. Ku
bába hajóztak, s ott Juan Ponce de Leon az év júliusában meg
halt. Puerto Rico fővárosának, San Juannak katedrálisában sírfel
iratán ez áll: "Itt nyugosznak a bátor Oroszlánnak csontjai, dicső

nevét is túlhaladták tettei." Hiszen Oroszlán volt - Leon.
Sir John Mandeville lovag majd' hétszáz esztendős útikönyvét

olvasgatva tehát képzeletben én is eljutottam San [uanba, Puerto
Rico szigetére, pedig a valóságban csupán az Erzsébet-híd budai
hídfőjénél látogathatom a [uventus forrást, melynek rádiumos
vize a tábla szerint meggátolja a korai elöregedést.

Erkély Bejrút fölött
Figyelve, tépett tölgyek között rejtőzve,

vízmosásban, mikor vadászok vadkanra mennek,
és feszes testbe csapódik, fába, kóoe a golyó,
majd sziklás tetők, utak árnyékán,
mintha utánad nyúlna a fegyver.

Bejrút üres, mikor érkezel.
A mediterrán nyárelő is megcsal,
pipacsot, búzavirágot hajt, leander
rengeteget, margarétát,
a beázott belváros foszló árnyakat nevel,
valami üdvözlést a párálló aszfaltközökben,
ahogy felbukkansz, otthonos idegen,
ahogy előtüremkedsz,

ünneptelen hegyekbó1 érkező

hercegi koponyatető.
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Itt körözve járnak illanóformák,
bokák is felragyognak,
keretek összefonódnak,
s hogy lássák,
elnyeli cédrus gyanta a lárvát,
domb emelkedik, hegylánc csusszan,
barlang vízzel nyl1ik, s követ körmintát,
mint zárt erkélynek rácsai,
a tengerbe érnek Libanon vállai.

Már szemben Ciprus partjainál
a tompa víz elhasznált útlevél.

Ó, újonnan hajózó évszakok emelkednek az öböl fölé,
északon a keresztesek várában lomha bagoly költ,
a hegy peremén biborral csordul az alkony,
nemsokára ömlik a víz, s lefelé,
mind lefelé sodródik a termő föld,
tengerbe ér, hol algatelepek verődnek a partra,
s visszaköszönnek a kagylók,
csigahéjak, szépia vázak,
távcsőbe forduló arcod.

Horizont
A parton szétszaladt kövek, pala-,
meg rákszilánkok, karcos homok,
hol leülsz, és hemperegsz,
és áradsz, nyers test, a földerült ég
alatt merülsz, és felbuksz,
és rettegéstelen,
arcod hogy fürdik a kéklő mindenekben,
csak az üres mélység fölött,
csak a visszhangtalan tágasságban
a megfogható közöttben,
mint a pillantásnyi térbe rögzített emlékmű,
bezárt mulandóság az Istenen innen,
s lehetsz kaszákkal csonkolt fű,

vagy bársonnyal sarjadó fügeág,
lehetsz a mind sötétebb darabokká
roncsolt medúzahullák,
lehetsz, lehetsz, ahogy folytatódik ujjaid

586



között a cseppekben hulló fény,
ahogy áradsz, árva,
ahogy a fürdőző idő előre- s visszavon,
s most miért, hogy megremegsz,
ahogy hozzáérsz, ahogy átölel a homokkal,
a vízzel, ahogy feltár, és rddmutai, akár a szél? -

Hajnalban a tengerfelől köd
lopódzik, halvány sakálugatás foszlik el,
s a nyugodt ezüstbó1 a világosság
ismerős puha fészket rak.
A horizonton tompa ezüstpénz a Nap.

Távolodó
Ha eléggé eltávolodsz a helytó1,
emlékeidben egy ideig ottmarad még
a ferdén fölragasztott plakát, gyertya,
Fejedelem, vagy fűszál -, de végül
kialszik a távolban az a hely.

És lobbanás nélkül, emlék nélkül
húny ki esendő folytonosságod
a zöld szemekben, a csuklódon
végigfutó símogatásban,
a távolban valahogy megszakad.

És mégis beépül, részeddé válik
az a mindenféle hely. Ahogy te is,
te is ottmaradsz immár mindörökre
elhullajtott hajszálaiddal, ügyetlen
kézfogásoddal, a Fejedelemmel -

Hát tiszteld isteneit a helynek,
és vegyél részt a szertartásokban,
fürödj a vizekben
és melegedj a tüzeknél egy keveset.
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