
VASADI PÉTER VERSE

Jelentés Babylonból

Ráfáel főangyal és Sorel segédangyal látogatása a Városban
(Részletek)

Nézd csak, Sorel angyaltestvér
íme, a város. Kibetűzhetetlen

csöndben érkeztünk, mínt
a fény vagy a pestis.

Az alkony lilacsempés
folyosó ján lebegünk lefelé.
Egyik oldalunk vöröslik
s színaranya másik.

Szívünkben isteni szélcsend
van. De jaj, pillantásunk
minden mozgót fenyeget:
a szándék lombja alá tűz.

A nyirkos föld szita csak,
lul,ain kiereszt. Vagyunk az
égnek lassú szele, tó tükrének
hold éji ezüstje; könnyűségünk

szörnyű erő - földből kiemel,
míg a gyökér indája mellünkbe
akad, vagy a csontunk
fénye lesüllyeszt.

De nem keresünk kövezetlen
utat, hogyakülvárosra
lecsapjunk. Nem keresünk
homok- s kőbányákat, sem

téglagyárakat, sem - mik
elgazosodtak - síneket, mint
az ember gyilkosai, hogy
csöndben, biztosan öljünk.

Nem keresünk titkos zuqot,
hogy meghúzódva, várjuk a
mészárlástól részeg csapatok
elt'onuláscít, sem pincét

hol szénbe fúrva magunk
a rettegés kenyerét rágjuk.
Ha kinyílik az ajtó, levegő árad
be. Ha nem nyílik, levegő égeti el.

Csak levegő van. Homlokunkba
a végtelen viz-ékköve
iita:e. Nyelvünk néma:
l11inden szó az övé.

Íme, a katlan-város.
Sisteregnek az utcák. Gőzből

lobbant ják óriás kürt jeiket
a tékozlás tüzei.

Az ég szegecselt acélkoronája
fölöttünk. Rajta forog
a tér kristály-hegyláncaival;
csúcsain ég pórusaink öröme.

Nincs itt hely lapulónak, patkányfog
elvásik a sziklán. Feneketlen
kútba esik, ki repülni n.ehéz.
Onnan loccsan föl vad

lárma alulról? Mily vigadás
ez! Tépitek egymást szakadékba
csúszott nyájként. Torkotokból
inkább sikítás, mint

alkonyi ének száll. Most
összeszorított csend van.
Kalapácsra vártTkozó vas
a végtelen üllőjén ez az este.

Kohó a figyelmünk.
Emlékezetünk hústépő

fogain ott villog
a mennyei éhség.

Két kitárt szárnyú madár
siklik alá, elfedve
a holdat. Vajon lesz-e időd,

vá1'Os, párna alá dugni

maradék vigaszod, mint
gyermek a véres játékot?
Látjuk taposni talpaidat:
gyürődő

éjjeiden táncolsz !
Csillagaid nem szikráznak;
árnyékba vetett
bádogdobozok,

üresek s némák. Esdeklőn

szólítunk, város, hallod-e
végre? Vagy énekeink
csatornádba szaladnak, mint

vizelő részeg dalai?
Szárnyunk éle verdes a
vállatokon; érintés lesz-e
vagy kés a csirkenyakon?

Élnezni házaitokba bújtok;
forog bent a malom. Viráqarcú
táncosok egymást őrlik előbb

s őket őrli a ház. Amott
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a katedrális. Fekete lakk falain
madarak kiscsillag nyoma
örökre kihűlt. Egyetlen dísze
a csönd, ez a vask.erítés.

De körben a rőt homok él,
az alázat. Benne az
elhagyatottság palántái
nőnek szelíden.

Mégis - Ó, örömünkre!
jöl-fölgyúlnak a városban
a szépség jelei:
a testektől domborodó

ágyak hosszú nyugalma - vagy
a halált gyakorolják? Egy
lány, akit űznek, de barátja
lesz az üldözőknek - vagy tán

csak játékos ringyójuk?
Egy kiáltás, mely messzir,e
fut, de visszatalál a
torokba - vagy aszó törvénye

csupán, hogy forrását
emelve öli?
Végre az ablak, mely az éjbe
kitárul s fényt áraszt,

vagy tán valaki m é g i s
visszariad, fent fuldoklik,
röpülni akar? Egy híd:
most sötétbe borul,

de ragyognak öklömnyi
szögei. Vagy kést szúrnak
ott éppen a lányba?
Egy 'kapuban háromszögű

ámyék: aki húsz évig
húzta a lábát vas mereven,
ma ottfeledte a mankót.
Akik eltelve

keserűségükkel, ma UJTa

a fal fele fordultak, most
hirtelenül föZütik
fejüket s elkezdik

az abbahagyott szavakat.
Ime, a zengő város,
föléje ború[unk.
Most már ege sincs.

S most halljátok:
mielőtt eltávoznánk,
rátok hagyjuk csöndes
haTsanaszónkat, me ly
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nem riadoz Jerikó
összekuszált falain;
hangkiirtjéből elétek sZóTunk
némely szigorú szavakat.

Az új áldozat mindig
igékkel kezdődik. Vannak
ki,mondott szavaink, mik
semmik, száraz kecskebogyók.

De kimondatlan igéink
átrerik avastéglákból
emelt paloták vas-stukkós
mennuezetét is.

Emlékünk a házak
alatt fekszik, mozdulatunk
mind befalazva. Lélegzünk
képek foglyaiként.

Hogy valaha, most is, és
a jövő villámütéseiben 
hogy valaha, mOft is, és
a jövő villámüteseiben -

hogy valaha, most... így nyerte
el azonosságát a görnyedthátú
halász is, és ami elmozdult
akkor, azóta össze van

illeszt'IJe. Csak a belső végtelen
az, mi feszül vállad közt,
átfúrva sugártengelyével a
szíved, hogy élj s élve Y9-aradj!

Igy közeledtek földi, utolsóvá
éTett lépteinkhez. visszakavarjuk
rátok a Nap fényét, így lebeg
el mellettünk az Opál Üvegház

mire azt mondják a türelmetlenségtől

hajtva nehányan: a vak Föld,
a hitetlen, a csupa viszály,
a seb, az üszök! Nem igaz.

Ur.eqh.áz, gyönyörű, föld, fény, víz
kereréke, forrás: ontja magvát

a növénynek és a Virágnak! Nem
látszik, de szárnyai vannak.

Illatozik, de halált is gőzöl. S mint
minden üvegház, egyszer összetörik.
Addigra ki kell kelni a Magnak,
az emberarcú Virágnak. De

szívében a tág bizonyosság
nem szűnhet meg: az Üvegház
feszítő ereje szűnne meg akkor.
Kollapszus terrae [enueqei!



Az élők rendje nem él
igazán, mig fél. Van Végtelen
is, mely osztani
tudja magát!

Az Idő rizsföldje teraszos.
Lent az utolsó lépcső

tengerbe merül. Sűrű köd
borítja a tengert.

Engedelmességtek nem mindig
erény, dögletes fényűzése
csupán a hazugságnak:
azt hiszitek, Jákob nem

nap-nap után mássza a
gi1'be-gurba drót létrát,
s nem csúszik róla újra
vissza a sárba?

S elölről? Próbálna ne menni!
Örökös kúszás és zuhanás
heve gyötri, bár végre
szállni akar. S ő tudja,

fog is! Mit bámultok azon,
hogy a "minden" az eltérők

véren vett, végtelenűl értelmes
köze egymáshoz, s nem rossz

kuszaság? Ma még a közös bűn

krétaraiza a homlokokon.
De holnap már fölsüthet
a Föld zsenge görbülete.

Mégis: senki sem ártatlan,
csak az áldozat az. Nem látták-e
a szemek, a fülek nem hallották-e
a szörnyű dübörgést?

Nem ártatlan hát a levegő sem
- kihordta! Gondoljátok meg:
minden gyílkos volt csecsemő

s anyja tejét szopta. Megtipor a

hosszú nélkülözés, a gazok gőgje

és a hatalom kést dob tenyeredbe;
pedig kenyeret kértél.
Sok szép, fiatal gyilkos

énekelt dalt a tuja-Iugasban.
Minden bőrt - bár eleinte
vele mélyül - átdöf
a szurony, mégis Káiné a Föld

legnépesebb családja.
Úgy cselekedni, mint más,
igazi tétlenség. Ti úgy
cselekedtetek. Tenni, amit

a legreménytelenebbnek ítélnek,
bár közjó: e z a cselekvés!
Az a bűn, mi megosztja az
emberiséget gyílkosra és

áldozatokra. Az ember
ugyanis egy. Háza törékeny.
Szive szabad. Öt illeti
élete és a halála.

ESTE
írta DALLOS SANDOR

Ma nagyon szép napom volt: végignéztem magánosan az estét. Milyen régen
nem történt már meg velem! Kicsi koromtól kezdve míndig leginkább az estéket
szerettem, s az életem, amelyet élek, elsősorban ezeket vette el tőlem. A nagy,
csöndes, termékeny estéket, míkor a lélek magvai hullanak, a megpihenés bóliri
tásai áldják a nyitott kapukat s a dolgok, melyekkel nappal küzdeni kell, jók lesz
nek és mesévé terülnek az ember elé. Nem láttam már így igazán estét, elcsurranva
a csobbanó n eszekkel, esztendők óta se. Az élet mindig azt veszi el az embertől,

ami a legkedvesebb. íme, máskor ilyenkor dolgozom, négy fal öble a munkahelyem,
a falon előttem vékony repedésből cikcakkos arabeszk, az ablakom udvarra nyílik,
s az este kirekesztve a rács mögé, Az este nagy, bivalybőr csizmában valahol a
magosban lépdel el fölöttem, mérföldeket lép s édes tejet csurgat a világ fölé. De
ezt nem érzem. Nem láttam már több esztendeje, mert a munkahelyemre nem jö
het be. Nem. Itt lámpát gyújtunk s azt mondjuk: gyerünk. S a lelkünk lassan ki
ürül, mert az este hozná az ajándékokat, a kincseket, az este hozná a mesét, de
az estét kizárjuk és megöljük a küszöbünk előtt.

De ma vasárnap volt, egyedül ültem itthon a nyitott ablak előtt és találkoztam
vele. - Milyen szép volt!

Egyszerre, ahogy lement a nap, a hegyről mintha egy szép, barna szernű pa
raszti ember indult volna el. Egy szép, békés, áldott arcú ember, a kene bütykös,
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