
VASADI PÉTER VERSEI

Mint apapírfal
Mint japánvirágos papírfal
majd az idő átszakad.
Hasadékán az ártatlan
be/ép, bocskorban. piszkosan.

Hiába futnánk lakkcipősen.

Kimosakodva hiába illatozunk.
Belép és fordul erre-arra
egy percig, gondolatnyit

amíg végiglobog rajtunk
sÚlergő ostor-ölelésként
a tisztasága. Jfgetil i log,
pedig szelíd. Szavát

sem hallani. pedig
csupa ige. Hiába nyitjuk
overálját , hogy megtapintsuk
kidudorodó mellsebét ;

hibátlan teste van. Nem
ment meg az emlékezés.
Az sem, hogy megtanultuk !
Okosságunk ítéletünkre lesz.

Elég talán, ha érveinket
eldobáljuk. Marék könyörgést
nyújtunk át neki. Ha
megmutatjuk öt sebünket.

Belül, egyszerre
belül, egyszerre, kis
ütemkéséssel minden
sorompom fölemelkedik
a megszokás lánca,
már nem csörög
kicsit rugóz va áll
nyitott utam fölött
a karcsú rúd;

.most már mindent
szabad, vagyis
csak azt teszem
amit belém sodor
e lélegző nyitottság;
bent csöndre int
a rebbenéstelen;
lent, lejjebb a
szabadság, foszlányaim
alatt, hová már idegenként
lépek be magamhoz
s nem választhatok
s nem is akarok választani;
ami nem én vagyok
az az enyém

*
a nemkívánatos szókra
figyeljetek, ahogy
a szárnyatört panasz
előre vonszolódik

a végtelen mohó szivacsmező

ráesőzünk mindannyian
van bennünk, ami nedves
s van, ami nedvtelen
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Imádság
Óh. mennyire szeretlek téged.
ki szóra bírtad egyaránt
a szív legmélyebb üregeiben
cseleit szövő, fondor magányt
s a mindenséget.

J. A.: óda

üres kézzel
sohasem érkezem
hozom ölemben legfrissebb
omladékaim és átkelek .
velük vlzsztntes fényeden

ez is milyen!
nem látja az sem
aki nézi
s ízekre kényes
ínyetek
nem izleli

honnan világltasz ?

szobáidbanjárok-kelek
itt gulába rakva mankók
mint berozsdált
fegyverek
ott összekotorva a süketség
mint jó kupac
hamu
amott a dadogás
hervadt virág
füzére

honnan vtlágitasz?

a semmit választottad
rejtekűl, mivel
hiányaink akarnak
testesülni

magas falon kopogtatok
talán . . .de csak a csönd
rácsárnyékos háta
remeg, ahogy lesújt
a villamoscsikorgás

a padlaton, a polcokon
aranyozott tányérok
és kupák;
űrességűk tökéletes

tekintet élességű űr

ereszkedő madárt fiiröszt
a szölőtő férfi illatában


