
VASADI PÉTER

Őszinte tisztelettel éssze
retettel köszöntjük Vasadi
Pétert 82 születésnapja
alkalmából. (A szerk.)

Egy remekmű

esélyei
Mednyánszkynak

Lehetnének a tengeröböl fehér
jachtjai is, elszórva azúr
vízben, horgonuon, madártdvlatból;
nem azok.

Lehetne maroknyi arany nyaklánc,
csüngve az ujjak közt, ntint óriás
turacoca-faágról sárga lián;
de nem az.

Lehetne tömjénillatú halom
hatalom, bársonypárnán pántos
frank korona, sirály, sas,
szenvedélye a kitárt testnek;
ez sem.

A dúsgazdag bubiképéró1
nyomorultakra lecsöppenó'
mosoly is micsoda ötlet;
lehetne
nagy tál ropogós pecsenye,
kókuszfürt, bolyhos datolya,
vénw rancs fiigekoszorúba ti;

nem, nem.
Elnyíitt kosárban burgonya csak.
Fölhalmozva. Körben suta, 11'
gurult darabokkal feketebarna
lIáttérbCl1. A vörös borostás,

levágott füllT ember kincse;
sápadt fény a gumokon,
a Van-Gogh-i szegénys(;g
méltóságos. Néma. Komor.

A kicsik nagysága ragyog.
Kik tanulatlan' elégnek.
Szív ii ket giJg nem tcto·uálja.
Elbújnak csákánnyal a földben.
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El az idéoen, ingyen nói ölek
szeretői, éhesek, árvák,
kornyadoznak a iárnákban;
festenek, szűlnek, imádnak.

Szolgálat
Leszek én a pulid,
csimbókos bunddban.
szemüveggel. Füttyents,
s viharosan, fürgén,
csaholva körülugrállak:
merre hajtsam a nyájat,
uram? Szűkszaoú vagy,
s én, kis kutyafejjel
elég nehezen értek.
Áttetsző népre muiaisz,
de az fölszáll, szét
rebben, s messze hasít
el, át egeken. Akkor
most mii csináljak.
Nézek rád, pásztor,
mint akinek ez az
egyetlen, igazán fontos
dolga, s él is ebból a
pillantásból. Elég neki,
ha jól megitatod este,
s mahagóni ujjaddal
bozontjába belctúrsz.
Csak lépő talpaidat
lássa, s nappali
lángok után az éji
hidegben is égjen.
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Fénytelenek
Nagy mesemondók
mindig a csillagos
égre mutatnak.
A véres földre soha.
De az ég nem a
legfölső emelet.
A föld csak alagsor.
A dráma az űrön túl
és a pincesötétban
zajlik. Hallgatnak
róla a nagy mese
mondok: Fényeket
ne keress rajtuk.

NagytÚra
Ez itt csak a vízszintes,
első grádics. De az égnek
támasztott lépcső fölfelé
kanyarog s mind magasabbra
vezet, annál áttetszó1Jb;
az utolsó lépcsőfokokra

végül megszabadulva, ívben
emeljük a lábunk, röpülünk
s úszunk egyszerre az
aranytenger köd-ritka,
mégis hűs hullámaiban,
s alattunk az ultramarin
kékbe visszahalványulnak a
ceaoarulatok; azután hullám
se, nem köt már semmi, csak
a hívás gyöngéd ereje vonz,
s tágul, ieried körköröscn,
álomban áttelelt jaj, szók,
sóhajtás, sírás nesze nélkűl.
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