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Betegemnek nézem a bőrét.
Kortalan és szép. Arca
egy ártatlané. Szeme
újra őzbarna. Mosolyog.
Nem készülődünk ünnepekre.
A nagy, nehézselymű ünnep
bennünk leng, lebben föl
a rácsos ágyoltár körül.
Itt mutatom be különös…
Igaz, néha szemrehányó
hangfekvésben, mert kinek
s miért tartozunk ezzel?
Nem erőltetem a választ.
Még kevesebbet mondok,
mint eddig. Mindketten
megelégszünk jelzéssel.
Semmi fecsegés. Ami a rostán
fönnakad, éppen elég. Nem
fényeskedik ugyan,
szürkéje beszédes.

Három tengeri
közjáték
„Ecco mormoral l’onde”

Itt hullám susog s tenger a zene:
l’aura, vagy Laura, hajnal hűs szele
testén s napfényből szakad csíkra csík,
zöld ágak árnyukkal öltöztetik.
Sorrentóban, hol Tasso született? —
vagy másutt az est, Nápoly is lehet:
dallam, négyszáz éves szív kiált,
öt szólam, Monteverdi-madrigált
zendítve meg zümmög, suttog a kar.
Egy néger lánynak mondom el hamar
a teraszon: Gonzaga herceg és
a Mester járt ám nálunk s nem kevés
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gond közt lát Dunát, Esztergom alatt.
Emléke a városban fennmaradt
s utca van róla elnevezve ma,
e dombon minden szemetes-kuka
hasán mésszel írt betűk hirdetik.
Harsány a múlt, a muzsika szelíd.
Tenger van ott és itt, alant, felül.
Víz-messzeség szívünkbe szenderül.

Sirály-szárnyon villan

Óceán-időnk partjain
emlék: a halál mosolya.
Anyám földre hevert álom.
Mind szíve közepében égve
látjuk, e létnek nincsen széle:
sírkövek napoznak,
nevetés lángol,
szájszéli fehérség
a gyász kemencéin.

A Trieszti Öböl

A Trieszti Öbölként lajstromozott benyomás-halomról
szó sem esik. „Babits meghívott, jöjjek el ide
az asztalukhoz szerdán. Az itt volt, ahol ülünk,
kicsit beljebb” — mondta Ottlik a Duna-korzó teraszán.
A trieszti öblöt persze soha nem látta, viszont
címet adott Duinóban írt elégiámnak. Nincsen
hajó, futár, üzenet. Se kikötő. Narancsszín
vitorla sincs. „A duinói bolt bezár” — írja
a vers fölé. Both Benedekről beszél, amikor
belegázol mondataiba, szétszaggatja szavait
az elrobogó 2-es villamos. Hajókürt is, mintha
az egészet lefújná. Akkor itt a vége? Cipi a nappal
szemben ül. Kánikula kell neki, tomboló, mértéktelen
nyár. „Harminckét foggal kell harapnunk
a napfényt és mérgeznünk, fogyasztanunk magunkat,
hogy érettek legyünk a halálra.” Rántott a vállán.
Mintha lesöpörné az asztalról tulajdon kézfejét.
Csontos, heves a keze. A poharához nyúl s gyorsan
előbbre koppintja az asztalon, mint sakkfigurát,
azután ugyanígy vissza. Hogy-hogy?!
Köhint, nevetgél.
Tengerről hallgatunk.
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