
VASADI PÉTER

Szavak és énekek
Kezé] mellére tette.
Feje előre dűlt.

Hamvas magány lengett
a homlokáról,
akár egy böjti fátyol.
Széttört a szél, ahogy
sziklának ütközött.
Fehér keze körül
fehéredett a fű,

a szél szilánkjai
kéklettek vállain.
Teste világított
s remegett a reménység
ezüst kavicsain.

Ez a ciprus itt Illés,
Ez az áloe Mózes.
Tűztesteik lobognak,
fényszájban ég szavuk:
az újra sérthetetlen egység
sugárzó szavakat cserél,
miket nem tördel szótagokra
tévedés,
jelentésüket nem fonnyaszt ja
bűn.

Nem ejtődnek lceményen,
sem puhán,
egyszerre szók és énekek.

Most fűre hullanak.
Süvítve, mint a félelem.
Puffanva, mint a sár.
S röptükbe metsz
a penge-értelem...
Távolban, mintha egy
óriási szekrény nyikorogna,
fölkiált rekedten egy szamár.

János
A világ folyosóján
mindig csörög a lánc.
Mint a szíjostor,
csattan a szitok.
Bivaly alól dobtak
szalmát alája;
lucskos a fal,
szalagnyi napsugárban
alombűz párolog.

Sovány madárijesztő.

Szikkasztja Isten tűzzel,
két láng között
hogy mennybe lásson;

fejevétele
mennybe lát.
Betörnek ajtaján.
Kört ír a meztelen kard
s megvillan egy aranytál
szolgakézben.
Szeme előtt az idő

megreped.

Hátára föltaposnak.

s a fullasztó sötét,
mely súlyosan alábugyog,
fehér kő-ajtaját

kinyitja.
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Beszéd a hegyen

A boldog a világ
nyitottan lengő ajtaja:
bedől rajta a föld
és átmegy a gonosz.

A boldog sír majd legtovább;
ki érti ezt?
Szívében a halál
halál sarkába lép.

Mi kettő benne, egy lesz.
S az egy majd semmi lesz.
S fölnyílik a hatalmas
égi kagyló, a Sémmi.

A csönd szavai

Föláll a Lány s kicsit

pihenni CJ?jékénytető alatt

leül a sziklakőre.

A bélces."{;g lombjai benne

összchajla,nak.

Valaki jár alattuk?

Az Ismeretlen talpnyoma

besüpped a homokba,

átlátni testén,

mint esőmosta üveglapon,

amely eloldja és

kiszabadítja a vágyakat

fák, tárgyak ketrecéből;

most mintha távolodnék,

szétgy'Űrű:;ik benne a láthatár,

mégis a Lány elébe

toppan.

Fehér és leng, akár a vászon.

Hozzásimul, át-él a bőrén,

már bent tapad

egyszersmind kívül és remeg

s oly éles-rezzenékenyen,

ahogya kavicsos meder

a tiszta vizben;

elhagyja a leánytest

belső falát és tart a szív,

e rózsakert felé,

melyet nem ér a szél

s virágait a Szerelem süti.

Megáll.
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Arcán a fölfelé igye/evő lángokat

parancsoló árnyékok

rendezik;

a Lány szemében már az Ismeretlen

háta fénye villan;

a szemhéj lezárul.

19y vonja selymes vakság

a látás fókuszába titkait.

Nem lágy szavak hullanak

a rózsakert földjére,

láncként csörögnek most

a mondatok.

A Lány ariizatának vastag hava

fölfogja őket és

betemeti.

Az összefont karok

vitorla ívű szárnyakként

kinyílnak,

s árnyék abronesú láng-fejét

földhöz érinti az Ismeretlen

s úgy marad.

A csönd feszes.

Titkos szavakat ejt és megfogan.

•
Dél volt, ha jól emlékezem.

A szó.iabab megfőtt az agyagtűzhelyen,

s a Lány

ántálakat rakott ki sorban

. asztalára.


