
hanem felvegye fl lélek tudását, mégpedig a tényleges szabadság értelmében,
mely szerint "ahol az Ur Lelke van, ott a szabadság" (2 Kor 3, 17).

•

"A magához édesgetésnek Istennél nincs határa. Önmagába hasít Fia föláldozá
sával, hogy végérvényesen biztosítsa a választásában is esendő ember örök örö
mét. Meghal, Isten zneg mer halni az emberért, hogy az ember éljen. A szüntelen
emberi nem-re Istennek mindig új és mindig alázatos válaszai vannak: a bűnben

rejlő elutasításra a megbocsátás, a tévedésre a világosság, a végleges halálra a
föltámadás, a kegyetlenségre az irgalom.va gyors gyűlöletre a lassan kibontakozó
szeretet. Isten megadta az emberi választás szabadságát, de nem titkolja, hogy
csak Benne választhatja az ember önmagát." (Vasadi Péter: Az ember reménye)

VASADI PÉTER

Elnevezések
Nád/er Istvánnak

Azt a lassú lehajlást,
ahogy a homlokod
majdnem érinti a
földet, azt nevezed
hatalomnak. Azfaz
indulatot, mely dönti
belöled a szót, dézsából
mint a vizet, azt
nevezed szaretetnek.
Égsz tőle. Égési
sebeid rötfalú városok
tested térképén.
Böröd zsirtól nem
ragyog. Ölelésed nem
roppant ízületet, de
szoros, Mondhatnak téged
baljós remetének, ki .
téveszméiben nyakig
ülve e népes farsangra
azt mond]a - haláltánc.
Söt, kozmikus idiótának,
aki tengerzúgásért bele
hallgat a tenyerébe.
Jó. Bizzuk a kürtszóra.
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Pillantás

A legsötétebb függönyömet
átszúrta egy aranytü
tekintet. Mikor visszafelé
bukom le magamban, nyúlik
utánam, mint az arany-nyál.
Azután kikerekedik,
leeresztett szemhéjak alól
csap ki a lángja;
így fele forró.
Gyógyíthatna, de csak átjár.
Majd lehűl és elapad.
Nyúzza a bensömet ez·a .
térvesztés. pedig simogat.
Mintha kiabai nék,
pedig csak suttogok,
suttocom a nevét.

Mielőtt

Te mindíg meztelen vagy
mint az öltözetlen ég
a rornbuszkrlstály vagy
a fénytalálkozás. A félelem
van állig fölruházva.
Ö aggatta rád hitvány
hatalma rongyait, téged
gúnyolt, de önmagát
vetette meg és rettenése
csúsztatott ölünkbe.
A fegyvercsordát majd
a megrepedt szívedböl
kiömlő hó fullasztja
meg, rnielött
csörren a rézkilincs
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