
VASADI PÉTER

szerre jellemez minden szereplőt. Az ő feladatuk, hivatásuk a
"Nem!" és az "Ámen" között feszülő keskeny híd bejárása. "Ha
egyáltalán létezik" - teszi hozzá a szerző.

Mi az, ami kimondható? A szavak - legigazabb formájukban 
csak egy tökéletes zavarodottságról adhatnak hírt. Visky minden
darabja hosszú, közös csenddel kezdődik.Ebben a valószínűtlenül

hosszú csendben születik meg a beszéd, melynek célja az újabb
csendig - a kivonulás (exodus) csendjéig - való eljutás. A szerep
lőknek el kell érniük a befejezés kegyelméig, az idő megállításá
nak pillanatáig: a Tanítványokban ez a pillanat a tablóképpé mere
vedés. Leonardo Utolsó vacsoráját imitálják a tanítványok, de Júdás
helyét Péter (akit az előző jelenetben - Passió - társai keresztre
kötöztek), Péter helyét pedig egy ismeretlen nő foglalja el. Jézus
helye (ezen az élőképen) üresen marad. Ez az utolsó pillanat, az a
pillanat, mely felé az egész előadás törekedett: ez a jelenet már
semmit sem mondhat, csak felmutat. Egy mindannyiunk által is
mert jelenetet látunk újra; egy így még sohasem látott jelenetet lá
tunk. Mert az idő - a mi időnk, a tanítványok ideje - az utolsó
vacsora utáni és az emmausi vacsora előtti idő. Nem léphetünk ki
a várakozás idejéből: a betöltetlen és betölthetetlen helyről szól a
darab. A kőzős exodus annak az elhatározása, megerősítéseés elfo
gadása, hogy megmaradunk várakozóknak.

Késlekedem
Hogy bármiért s bárhová
siessek, nem tanulom meg.
Valaki mindig marasztal.
Lelassít, elbizonytalanít.
Nincs kedvem kilépni
beló1e, elhárítani közelét
sugárzó udvarának.
Otthagyni magában,
iiidögéljen a hokedlin.
Micsoda barna szemek.
Fekete, féllyes haj a vállán.
Halántékáll a titkos várakozás.
Nem forog a világ
se előre, se hátra,
teljesedik, súgja.
Bőre alatt egy fiatal
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szerzetes mosolya.
Függönyös hallgatása előtt

ül, készen a szólásra. Aki
siettet, szétejt darabokra;
s ezt még szeressem is.
Ő nem óhajt hallani rólam, de
kettönkró1 volna mit mondania.
!övőnk, mint egy kis tó,
tükröz a szájában. S nézi,
mint jön föl falon
a hatalmas szépség,
lassan.

,/

Eletmű

Több mint hatvan
éve figyellek.
Első pillanattól úgy,
ezentúl örökké.
Mindazt látom, amit
mutattál ahalászoknak.
Szemiikbe észrevétlen
be/e/optál mennybó1 egy
parányi aranyt, s így
inkább nézték, mintsem
értették szavadat, me/y
a tájban tokjában álló
magányos ajtókat sorban
kinyitotta; lássatok.

Én, ha ítélek, megsériil valami.
Ha te ítélsz, kivilágosodik.
Az én ítéletem késéles.
Erdőt telepít a tiéd a
folyam ra.
Gazdaggá tettél, pedig szívbó1
szeretem a szegénységet, mely
csönd, szó, ihlet, mondatok is.
Majd az utolsó lap
végén megszabadítasz.
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P.J.
Mintha lélegzetvétel
közben elakadt volna
az irgalmas leoegében.
Beleállt szemébe
az ezűsttűske, s
most néz riadt-
mereven. Mintha
karját csak vállig
adatott volna néki
fölemelnie, de válla
egyenesébe' maradt.
Már-már nyomorék.
Szárnycsonkjai vannak.
Visszanyesett ujjai tollak.
Köztük remegő cigaretta.
Pokolból szabadult angyal.
Szétrántotta örökre
védekezésünket, ezt az
alul málladozó függönyt.

Lábjegyzet
Elméletben lehet
valaki P. J.-nál több,
"jobb", "nagyobb",
de nála vakítóbb
s hegyesebb nincs még
egy a világirodalomban;
a lenti szenvedés
mélyföldi silója
röptette ki vakmerő
nyilait, mik "közönséges
nyelven" feleselnek
a világgal, bűnössel

s áldozatával; de mifajta
ragyogásból van ez a
nyz1zápor, ha elbírja
ezt a ragyogást?
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