
vel hallgatom, akkor csak később érzem úgy, mintha kicsit süket
lennék, s akkor már nem kell lejjebb se venni, védelem se kell;
megyek a Portland Place felé a Regents Park felől, jó ég, végigjár
tam egy rémes út felét, a Times-ban olvastam, gyönyörű színes
képekkel volt a cikk, a múlt héten két színesbőrű, ázsiaiak, késsel
elkaptak egy ázsiai nőt, egy anyát, titkárnőt, ment a férjével talál
kozni egy metróállomáshoz, délután ötkor, fényes délután, tele
fonált riadtan egy kollégájának, követik, de a fülkéböl kilépvén
oldalának vágták a kést, kísérték, közrefogva, elborzadtam ma,
hát emberek tucatja látta, autókból látták, egy lassú, hosszú ki
végzés volt, bevitték a parkba, jó isten, egy kilométernyit mene
teltek vele, ott megerőszakolták, összeszurkálták késsel, kirabol
ták, eszméletlenre verték, este tízkor támogatta oda valaki egy
rendőri hely - falához, s ott is hagyta, itt semmi olyan nincs,
hogy minden ázsiai meg akar ölni minden ázsiait, itt semmi
sincs, itt a napfény van, a virágok tündökölnek, anyák tolják gye
rekeiket, ragyog a nyár a júniusi hidegek után, holnaptól Ascot,
én már nem nézem, nem lépek Bloom úr nyomdokaiba az idén,
többé nem hallgatom a "gyilkos" és "öngyilkos" ártatlan és nem
ártatlan zenéket, süt a nap.

VASADI PÉTER Szavak ideje, tere
Van olyan óra, melynek
percegését alig hallani.
Mintha bennünk tiktakolna.
Csöngése hajnali

szavakba fordul;
igékáltal megméretünk.
Mélyben, magasban.
Igazi nevünk

betain a sejtés fodrozódik
mint sivataghomok;
alatta forrás rejlik, meg
reves kövekkel városromok.
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VASADI PÉTER Birtokviszony
Olykor siettében hirtelen
megáll az ember. Nincs verem
útjában, az aszfalt sima
csöppet mégis meg kell állnia
valamiért. Talán a messzeség
kelföl nehézkesen s elébe lép.
Cip6je orránál k6darab
heverfurán, mintha nagy
teher nyomná. Vagy könnyfi csak
miMI egyéb, mint csillogó nyak
nem látszik. Odébb ne rúgd!
riad magában az ember. Kerub
rebbenhet róla le. Vagy hátranéz.
Csak szárny és szárny és semmi kéz.
Ali, mint a tű. Süt, mint a kés.
Jelentése, hogy jelentéstelen.
Akarat mondja: Színig egy velem.
Megszégyenít, ha azt hiszed, nyitott vagy.
Minél messzebb a lét, annál nyitottabb.
A táruló Ajtó is, íme
nem ütközika világ szélibe.
Sok méla körbe, körötte kaszál;
benyitni kell. Nem tárva-nyitva áll.
S nem vár, ki megy. De jön, ki van.
Gyűjti az ember sziokamráiban
a drága törmeléket
mert minden a tiétek.
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