
Kérdezted, hogy s mint vagyok. Máskor majd részletesebben, egyelőre

csak ennyit: tanítok, nevelek nagy örömmel, nagy ezeretettel. Feleségem
is pedagógus. Három kisgyermekem van, legközelebbi levelemben fény
képet is küldök. Te is számolj be életedről, sorsodról, kedves Barátom!

Másenka, leányom mielőtt lefeküdt, lelkemre kötötte, kérdezzelek
meg, nincs-e gyermekeid között olyan, aki szívesen Ievelezne vele. Erre
vonatkozólag is várva válaszod, mindannyiunk nevében köszöntelek Té
ged és családodat. a te hűséges Antonod."

Lassan éjbe hanyatlik az este ... A csillagok fényével versenyt ra
gyognak az új Erzsébet-híd lámpagyöngyei, mosolyogva nézegetik ma
gukat aDunában.

A vén folyó némán, hidegen görgeti tovább habjain a belémosódott
múltat, századok könnyét és vérét, mint aki érti a mindenség nagy tit
kát, az emberi életek értelmét. S amint egymásra tolul benne habra hab,
partjai között időtlenül folyik tovább maga a történelem.

•

A VAK SZOBRA

Az arca mély. Megfáradt homlokán
- ahol bevésett ránc fut ránc után
látott világról bölcs tudás dereng
s körötte él, tapintható a csend.
A sMj duzzadt, erős, de megremeg,
ha emléket sugall a képzelet.
Rézsút a sarkán mély barázda vág,
elrejtve álma surranó zaját,
vagy bölcső az, honnan kinőtt hite
s most roppant arcát fénnyel lengi be
és ott vibrál az ősz sörény körül,
mely hosszú fürtben tarkójára ül.
A homlokát két púp borítja fel
az esszhangot, mit boltos ív emel
s a gandolat két apró csarnokát
fehér izzású fények metszik át,
mohón emésztve arca rostjaít
s lágy hús helyett áttetsző bőr vakít.
A homlok alján árnyas csend borul,
mint éj a napra, mozdulatlanul,
mert ahol egykor szeme villogott,
most létet sejtő két üreg van ott.
És emlék lett a perc s a fájdalom:
- gránátszilánk, e;ső lépés - vakon.
Nem lát már többé csillogó tavat,
kis hangyákat egy síma kő alatt,
a [eltiotlen. és fényküllős eget
és harműtot, mely jéggé dermedett,
vadul kapáló, galoppos lovat
és krumplibokrot, fákat, lombokat,
a kedves száján azt a fűmagot,

- nem lát többé földet. vizet, napot.

Vak volt a szobor Vad és végtelen.
Anyagba oltott, múltba gyúrt jelen
s mig élő arccal, önfényében áll,
most lép mögé az engesztelt halál.

Vasadi Péter
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