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Vasadi Péter

A nagy idegen
   
   R. Scaife-nek

   „Ami lát, azt nem lehet látni.”
      Védák könyve
   Viktor E. Frankl közlése A tudattalan Isten c. művében

Észre se vettem, hogy
a sűrű belga kocsisor
s a Casino fehér oszlopai
elválasztanak a tengertől.
Körös-körül óvatos dudálás.
Előttem, alattam alig húsz
méterre ez az esetlen
diózöld óriásvíz, ég-
színkék áramlásaival.

Ez a tág tekintetű szem,
vagy inkább pillantás
vár, bűvöl, hív, leigáz,
egy orrszarvú páncélos 
közönyével. Hirtelen elereszt.
Bukdácsolva futok, ugrálok
lefelé az út magasából.
Itt van, megállít a homokon.
Szeretnék mondani valami
egyenrangút, hogy milyen,
mi ez az elsöprő jelenés,

de semmi nem jön ki,
nem akar elhangozni.
Ez a fajta valóság nem
hagyja magát megfogni,
ütni, simogatni. Elutasít,
összegyűr hangot, szót,
ámulatot, leleményt.
Nincs se közel, se távol.
Itt van. Ő ez itt, és ő a van.
Kíméletlenül emberidegen.

Elvállalja a semmit.
De szép, embertelenül szép.
Nézem. Ez az egy, amit tehetek.

Géczi János

A hal
Hogy a hal akkor veti fel magát
s most esik a mólóra, azt egyedül
a kőre mázolt felirat tanúsítja.
Vizsgálom, mint akinek megnyílik
a helyzetben a szavak értelme. 
Sarujába búvik és skorpióra lép
a jelentés: verőfénytől sápad,
verítékezik és a légszomja mutatja
a végzetét.

A hal keszeg, mit sem ért a hasonlatból,
amelyben a féreg lapul
és önvédelemből öl.
Tengert vesztve csapkod a betűk között.
Kíméletlen a kék, miként a többi szín is,
amelyeket a dolgok magukra öltenek.

Itt állok, mást nem tehetek,
centrumában a lesznek.

Kevés vagyok
Ányos Pál

Kevés vagyok a panaszhoz. A barátból nem marad
semmi. Szalmakazlat miként szálanként,
a barátságát kihordja Veszprémből reggelre a
szél. Mi minden tűnik el! A hangszer a hegedűtok-
ból, a szobra a szentnek, vízkék tűzoltókabátban,
ami évszázada strázsál a várárok fölött, s a
zápor, amely az ambrosianus himnuszból hullni
kezd ide és a kerti növényeket élesztgeti!
A sűrű eső abbamarad! Annak utána, hogy
a trombitafolyondárt, amelyik a templomtőtől
tréningezik a nagy magassággal, gyomként kivágják
s a gázolajjal gyökerét locsolják. Kevés vagyok
a panaszhoz.

   Este a ferencesek templománál
leszólít és kis jóuramnak nevez a tévelygő,
arkangyalos a kinézete, ám szemszíne vadon
zöld. Kispap üldögél a csúf Szentháromság-szobornál.
Hallom, amiként motyogja, a megváltáshoz akad

Szemben a másik part,
a függőlegesen lemart
sziklás, fűgyomos, mély
meredek; az ott Anglia.
Az ember nagy. 
A természet nagyobb.
Teremtőjük egyetlen.

A vers közlésével emlékezünk a 2017. 
november 24-én elhunyt költőre.


