
VASADI PETER A Megátalkodott
Ahogy mindinkább elfogadta:
csakugyan ő az, róla szól, át
nem háríthatja senkire, foglalt
a szája, szeme, lehelete, nem
mondhat mást, csak ami kiszól
belőle, arra mehet, ott talál
szállást, tejet, tetőt, hajolhat
földig, karja ölelnifog, egyet
soha, mivel mindenkit kell
ölelnie, s fárad, beszél vég
kimerülésig, hegyre kapaszkodik
tópartra ér, folyókon, réten
legelőn kel át, álla~ s angyal
szolgál
neki; bokrok árnyékán pihen,
de
leprások kolompja fölriasztja
bűze hőkölteti, biztos kézzel
itatja őket, bénát indít el
ujját süket fülekbe dugja, vak
szemhéját sárral keni, lássa
már a fákat, folyton reszkető

végtagot tart ölben, mini fa
hasábot, és rágalmat nyel el
vádat, utálatot, útszéli ellen
kezést, mint húsevő virágtorok
s mikor más haragjában kiált
hallgatni fog, és nagyhangon
kiált, mikor más meglapul
bőrét ki ne lukassza lándzsa
hegy, s minthogy erős szelíd,
botrányosokat kell mondania
s hiába forrástiszta ajkán
az ige, átkozódásnak hallja
a megszokás, mert minden új
földcsuszamlásként érkezik
s ingó talajról menekűi, ki
tud, s egyik rengést a másik
után megelégeli; jobb egynek
pusztulnia, mint valamennyinek
és nem érti az ember, mi rossz
van abban, ha továbbél az ősök
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igaza
és ez az egy önmagába-átalkodott
tűrhetetlen

ki mint a lánggal égő fáklya
csak gyújtogat és gyújtogat
s mégis, mi megkövült, bukó
halott
két keze közt fénylik s forog;
utána már a szót a száj
és test a testet enni kéri.

Mozdulatlanul
Mindenben téged keresünk.
A szomorúfűz fasor megelőzött minket.
S elrejtett a fátyolzöldben.
A kocsányos tölgy belerokkant.
Villámsújtotta törzséről egész lomb
koronája leszakadt, s állnak ki
belőle a csontszínű óriás fa
szilánkok.
A zöldbárány dombok csakugyan
ugrándoznak.
Sasszárnyon leng az állhatatos csönd.
Mindenben téged keresünk.
A szerelem fojtogatásában, hiába
menekülnénk akarokból.
A lélegzés tűszúrásai közt.
A nyikorgó diványról odanyúlva a
könyvért, lapján a vér és fény
foltjaiban téged keresünk.
Sírnivalóan ártatlan mondataidban.
Miért kellett így lennie ennek?
Magdolna kétségbeesett. Boldog
szerelme ingadozik, csavarodva
törésig, mint az aranynád.
Lehetetlen, lehetetlen, lehetetlen:
ember hogy ölelheti Istent?
Simogathatja haját?
Érintse halántékát tenyerével?
Elmozdulni középről.

Fönt - senki se tartja - kehelyben
a vér,
lent, bennünk a sötét kegyelem.
S köztük a méltósággal szét
robbant Nap monsranciája.
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