
rakták dézsába, vergódtek a halak, hálójukat foldozták a halászok, a zsákmányt
válogatták, emberemlékezet óta így; éltek a halak, a farkuk tőlük függetlenül
csapdosott, dobálták a testüket, ugráltak fel, a halászok hagyták, a zsákmánynak
joga ez". Közben mi csak előre mentünk, voltunk hidak a romlás vizén, s ha
összefüggőpartokmessze csúsztak, kevesen lettünk a foltozáshoz, kisebbségben
maradtunk a vitorlavásznat alkotókkal szemben, nekik most is szél jár, külön
böző irányú orkán és fuvallat, mindenféle táj heggyel, völggyel, ahol bármilyen
mély a gyökerünk, csak vendégek leszünk. Ahogyan mindenki érkezett, csak az
emlékezet szab határt ma, és korlátolt régente kevesebbséget és többséget, hogy
jobban szétnézzen: nem látott egyebet, csak eldobott gyufaként füstölgő tornyo
kat. "Hegytetóről.leeresztett fák rohantak, tornyok és bástyák egymás mellett,
elszáradt mohától fekete sziklaházak, emberi fecskefészkek, temetői tuják, vala
hol legfölül füstöt okádó kereszt, mint a legyőzhetetlen industria újmódi képe.
Roppant szerpentinek kanyarogtak törmelékben", mintha soha többé nem akar
nának a tenger felé vinni. A vitorlák mégsem aranykor felé vittek. Kivágott
közepű zászlók lengik be a kontinens közepét. aranyhalak szállnak a kivirágzott
fenekű égen.

VASADI PÉTER

Látni téged a fúben

Ahogy ott ülsz a tizenkettővel a sárga pillangó-virág, a bordókelyhű kökörcsin
és a kakasláb közt a mezőn, barnán, azt szerettem volna látni. Ahogy fekete
hajadat hátrasimítottad.

Hosszúujjú kezeid lazán fölemelve gyógyították a piszkos gyolcsba tekert
beteget, és jól bántak a fúrésszel, gyaluval, a szekercével. Ha sújtani kellett,
sújtottál. Ha életet áramoItatni a megszállottba, csuklóját szorítottad. Aligha
kaphattak rajta téged azon, hogy elsőnek tolakodtál a birkapörkölttel rotyogó
üsthöz, vedelted volna a körteszeszt. s vágtad volna zsebre a külön aranyat;
miért is nem tőled tanulunk?

Hol látni ma oly szempárt, mely csak a.beszélöre figyel, hogy rebbenne, anél
kül? Melyben ég szelíden a kiábrándíthatatlan bizalom? Voltak késéles monda
taid. Kivillantak a csöndból s elvágták az alattomos szócséplést. Téged látni
saruban, törökülésben, ahogy, míg beszélsz tieidhez, szétnézellassan a tájban, s
míg tépsz a lepényból, számba veszed a kopár sziklavonulat csúcsait, a víz vájta
horhosokat, a köpenyt lebbentő szél útját, az apostoli arcok különös szótlansá
gát. Hányszor süllyedt imádságba a töprengésük, bár elméjük erdőiben nyüszí
tettek a kétkedés farkaskutyái. Igy borult rátok az alkonyarőzsetűz mellett
abban az eleven, darabos, visszaeső,veszélyes szisszenésekkel szaggatott s bol
dog valóságban, mely a titkaitól egyre súlyosodott.
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