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Vasadi Péter

Átirat
(József Attila: Tiszta szívvel)

Szított szívvel

Nincsen apám, se anyám,
se babám, se nyoszolyám.
Úr és haza? Kevéske.
Néhány virág, sok tüske.

Harmadik nap nem eszek,
sült tököt se, reteket.
Húsz évem nagyhatalom,
húsz évemet eladom.

Tudom, nem kell senkinek.
Majd az ördög veszi meg.
Csóró vagyok; betörök.
Ha kell, embert is ölök.

Elkapnak és fölkötnek.
Áldott földdel béfödnek.
Halálos, kék f� terem
faragott k�-szívemen.

Elmélkedés hazámról
1

Európa-párduc gázt ökrendezik
egy vasbeton karámban.
Sztyeppéje arra van,
amerr�l jöttem.

Emitt kallódom s vágyom amoda.
Fényerek hálózzák múltamat,
mely szívemben alázuhog.
Igazságom tarka tömegbe nyes.

�söm trónálló, pap, tudós,
fölmorduló proli.
Rengéseimben �k dobbantanak;
a holtak csillagéhesek.

Ölembe ömlött tó fölött
a pára táncol. Partomon
vasél� �rtorony emelkedik,
kövét köti kovásszal elkevert mész.
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És összef�znek hídjaim.
Náderd�met növendék szél
zizegteti s ver a vihar
cölöp nyugalmú csónakomra.

Énekem gubbaszt. Fölcsap
hirtelen, vén szárnya van,
de csontba n�tt. Tolláról hull
szavam, égövi porhomok.

Résekbe fér. Fogak között
csikordul. Jó föld a t�zgyökérnek;
lesz mit temetnie,
ha összegy�l.

2

Alattam zúg a hallgatás.
Gyémántkarmok bel�le tépnek
sötét kristályokat. S fölém
borul a csupa láng magas

(hiába vágja föl szitkom
tépázott sas fejét)
s tovább lobog; egyik lehúz,
a másik fölragad.

Sorsom feszes izomzatán rostok
átizzanak. Ez fáj s mert éget,
jajgatok, de látom jajom
fényveréseit; hazám e seb.

Gerenda, szög, szekér.
Hazám a keskeny ösvény.
A megvetett igék és utcak�.
Hazám a sejtelem.

Történet és szimat.
Lengés a mély fölött.
Vasrúd h�vös bizalma.
Hazám talentumom:
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Jákob-lajtorja, kényszere
fokoknak népek egébe menni.
Vagy csúszda csak,
villámtalan bukáshoz.

Oszthatnánk egymásnak úgy is
életet, ahogy paraszt
csurgatja a magot fatálba.
De még palánk-sötét

terjeng a házatokban,
benne a házioltár
esti lidérceit egy
megb�völt ország lesi.

3

Én csak lassan futok.
Vérzik Zsidóm a hátamon.
Halál nélkül halódik
s ahogy leng élettelen keze

a menny-arany föl-fölsuhog.
Arcának tükre van. Elestének
törvényei. Forró leheletében
lihegve áll az ember.

Vascs�re van, jöv�nknek.
Majd � matat b�rfalú
bugyrainkban, keresve sót,
hamut, fémtüske-villogást.

Utóhang:

Ez kert, nem f�részporos aréna.
Itt fák virágzanak.
És súg a föld,
de tud ugatni is.
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Hazámhoz
Magad útjában állsz.
Elcsigáznak a védekezés
karmozdulatai. Ahány lezúg,
annyiszor rántja félelem
sarkaidat a homlokod
mögé, mint madzagos
babát zsinórja két
lukon, annyiszor
rebbennek szét fényes
beleid bels� eged
alatt, akár egy nagybeteg
kesely� tenyészet és
visszacsuklik annyiszor
vállad s nyakad
összedobált végtagjaid
közé. Ilyenkor ki kell
ássalak, mint egy kelta
sír maradványait, s föl
kell újra fedezzelek.
Ám ez veszélyes: ütéseid
nyomán szikkad a leveg�
és mocsarasodik a föld.
Mégis ásó után nyúlok,
mivel hiszek magamnak.
Lassan belélegezlek és
nyelem inkább, mintsem
lefojtsam lángod, lángomat.


