
Nakisz szkordilisz versei

All és néz

Tengermenti síkság
A homohban ég az emlékezet

S a tengerben a várakozás

É,s embert látok jönni a messzeségbőI

N időben, a történelemben
Egt1 zsdkkal a vdldn
És arcán látom
A nevét, az életét, a sl':sát
AZ utazó s1rsát, a haiósét
Kiizdve a szerelem és a gondolat hullámain

Tisztdh IátOn1

Amint a hullátnoftban egu asszlwJ
ŐrüIt, de mégis megíontolt gyermeket szül
Reménqthozó hék ég alatt.

Ha elcsend,esül, gond,olom, ha megnyugszift
A nap s az éiiel, akár az álomban
Akkor elindulok |öIdemre egy zsdkkal a vállamon
C,uűrött arc(,a,I, mit az idő szobrásza, a romlás vósett

É,s bárftit látok a messziséabó1 iönni
Az rám hasonlít
Az véteh, az hazugsáq

Egy őszi látomás
A háttérqen Fasuri-val, Asomaton-ndl
A Lady's Mile-al, Agios Nikolaos-szai
Ahol a fiatal maeskdk megtanuljdk,
Hoqu úga küzdknek, minl az örcg?h.

Hazatérés

Uqa koszonl1m az ?sOí

Ahogq a makacs tekintet íOgadia a látvánut
Hogy knepüIjön a sötét szobábóI
Szigorű sasnadárként
A ;aiát partiai íeIé, saiát tenqere íelé

A féI kafeneian a hullámokra haiol
Mikónt eqq arcát kereső maszk
Miként a ma keresi a teqnaplt
Mikor fteresi a helyet, hol fáj a hazatérés

Úqq mentünk el, ahoqq eqt1 rémáIom tűnik el

HOqa jöjiön ega másik
A haló múlt nélküIi folqamhoz hasonlított
Meqérkeztünk egy városba mehJet foluó váqltt ketté
Melaet betakart a köd és egg nqelv

Melg sarlóftént váqta ketté a szavaftat
Keménqen dolgoztunh, ahogq a sűríi tészta erjed

A langyos vízzel és a nehéz ko,1ásszal

Néhánqan visszatértek, hogg wlugtot lellenek
Mint a váqottszárnljú sinily egy kertben
É,s mások örökre oí.t waradíak
Ahogy a ftivándorolt marad
A bezdrt aitó előtt

Y aktáb an ío r d uló k ulccsal

Ugqanaz az utazlis

Hírvivólént érkezik a szél tavasszal
Örddqi táncot keltve az érzékenq viráqokban
És a háborgásbóI hold bukkan fel, szellőrózsa
b,s aRROr mL a mI uldekunvr1l
Ereinkben íOrró törkőIlael
Lemegqünh a sikátorofton a tengerhez

Színi tdrsulat kemény szerepehhel

Réqebbi raqqoqó, vérta bíbor emlékekbű
AtkláItunk a túIpartra Szmirna felé
Elveszett ggermehek, elteruetett hősdk, méhek fejei
A homok mélyén, Famagustában.
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