
az áhitat, az ima és a csók.
Idézetek egy régi-régi műbó1,

kilobbant sejtcsomók.

Nem tartozik ide, mégis: újra, harmincadik olvasásra is, ho
mály a szememen az "Ábrándok ők. .." után. Hálásak vagyunk
Kosztolányinak, aki méltán a mi 20. századunk legnagyobb költő

alakja egyre, hálásak a "kétes" eszközeiért. Ó, felmagasztosulnak!
Haraszt alatt ... tapasztalat. Anya, aki nem ismeri meg a lányát.
Plusz a szinte kínos viccnek ható Newton, Kleopatra - így írva
-, Shakespeare motívum. Evidenciák ezek! S hogy az áhítat, az
ima és a csók... Ez nem a "templomba, kórházakba, börtönökbe"
nézetvilága. Jó, Kosztolányinál mindkettő "igaz". De itt nagyon
örülök ennek a változatnak épp. Hét Virginia Woolf-regényt fordí
tottam, ötöt épp az elmúlt 7 év alatt, s hogy akkor, így Kiadóm,
írnék egy könyvet a "fordítói élményemről". Ezt nagyon műhely

illatúnak éreztem volna, helyette egy olvasóbarát könyvet készí
tettem, 2008-ban látható lesz, rajzokkal "meg minden", és a lénye
ge kb. az, hogy miként vettem én a lapot (a lapokat), mit
gondoltam a szereplőkról (mint bábszínházban a gyerek), ilyesmi.
Nem adhattam volna alkalmasabb címet a könyvemnek, mint:

Kilobbant sejtcsomók

***
Így élek Kosztolányi-képemmel; az ő létének tudatával, dús ta
pasztalatával, ezt-azt kotorva a haraszt alól. Erdőt járni is egészség
része, ugyebár? És szó sincs épp búcsúról az olvasóktól. Még az
időpont után is három pontot teszek, íme:

2007 augusztusában ...

VASADI PÉTER Mindaz, mi eddig
Az ítélet jelez
türhető részletekben:
közeledik. Sbenyit.
És csönd lesz hirtelen.
Mert ő maga a csönd.
Nem kell kapkodni.
Mindaz, mi eddig
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szóban, szerepben, szájból
meghirdette magát,
eléghetetlen lángban áll.
A némaság - bőrünkre bőr 
szorosan ránk tapad.
Némaságunk az ő beszéde.
Előre tudtuk, megjön.
Hogy meg kell jönnie.
Amit nem ő mondott
s mi mondtunk nélküle,
száraz, törik, zizeg.
A tűz pedig, ez a
kimondhatatlan egy,
valóság s önmaga,
szalmánkat égeti.
S bár szenvedést okoz,
megszabadít. Fölujjongtat.
Világossággal elborít.
A képzelet sápad selül.
Szavunk miénk lesz.
Mind igébe fordul.
S bennükaz Életet
mi fogjuk kijelenteni.

Metanoia
Jacques Fesch emlékére

Idetűz erősen a Nap
a börtönablakon át.
Reggel jönnek értem
négy negyvenötkor.
Messziről döng majd
a bakancsuk; csörög
a kulcs. Kötéláltali.
Egy perccel öt után
lógni fogok. Ma még
megmenthetne a világ.
Verhetné avasajtót.
Jönnének százezren.
Csákányoznák a falat.
Áshatnának alagutat
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ide föl, acellámig.
Lónetnék nehézpuskával
az őrtornyot, lámpákat,
drótsövényt s oszlopait.
.,. Semmi. Bekukkant
néha az őr. Gumipadión
lépeget, hadd lepjen
meg. Ő az utolsó,
akinek szemepárját
látnám, ha akarnám.
Nem nézek oda. Csuklom.
Élni szeretnék, mini
egy elefánt, őserdő.

Nagy hegy hidegen
izzó csúcsára vetettek.
Lentről integetnek
a túléló'k ünnepi
emelvényen, elegánsan.
Faragott asztalok
mellett rágják a
levegó't, füstölnek,
koccíntgatnak; hol
akarok én élni?
Itt az iM. Térek
aludni. Hajnalban
vizelek. megmosom a
fogamat, kiköpök.
S mehetünk. Most
mélyen belázasodok.
Nem tehetek róla.
Mintha nem én. Föl
világosodik bennem.
Életemben eló'ször
enged a fagy. Két
lábam dereng, s két
tenyerem, ahogy állok.
Pedig éjszaka jön.
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