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ezt az utat." Rónay László méltató szavait a költő egyik kötetéhez
fűzött előszóból idéztük Egyetértésünket a fenti versekből nyert
olvasástapasztalat is erősíti. Vasadi Péter versei tudják: nem jöhet,
akit várunk, míg nem várjuk azt, aki jön. (Simone Weil szállóigévé
nemesült mondatával: "Meg kell tanulnunk vágyakozni az után,
ami a miénk.") S mert tudják, eksztatikusan fölindulni és reflek
tálóan eltűnődni is tudnak. Legjobb soraikban józan szenvedély
munkál. Ettől ragyog ki belőlük valami, amit az elemző figye
lem csak egy pontig képes követni. E ponton túl a költő egyik
ars poeticával fölérő esszézárlata igazolódik: "A költészetben
(. ..) minden a szavakon múlik, Fény és szó, egy fogalom."

Bolyhosodás
Hideg Annának

Pihe itt, pihe ott, pihe ott és itt,
pörög és görög és áramlik,
szösze leng, szösze hull nyárfának,
szalad és tapad és nem fárad,
idegyűl, oda gyűl templomhoz,
a kapun befelé ugrándoz ...
Hova futsz, hova mész, hengergő,
ragacsos, pamacsos szöszfelhó?
Odabenn ücsörög egy néni,
a fején kusza szösz, haj fénylik,
odaszáll, odaleng minden szösz.
Ez a nő netalán ördöngös?
A fején a fehér bolyhosság
habosan dagad, és tornyos már
libegés, lobogás, szösz-visszhang
kiizepén ül a hölgy: nagy pitypang!
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Igy ni!
Polezer Szonjának

A felhő fenn fura minta,
akár a legutolsó palacsinta,
mikor már kevés a massza,
s csak alaktalan halmazra
telik, jaj, dehogy alaktalanra,
alakja van ezernyi,
mintha az eget meszelni
akarták volna,
a felborult vödörből padlóra
terjed a fehér t6csa,
de kikenve már a régi, 6cska
boltozat, Firenzébe,
a fajansz égbe
jár fodrászhoz minden angyal,
ilyen hajjal
jönnekki a boltb61,
az egyik bongyor,
a másik tépett,
sosem egyszerű képlet,
Angliában a felleg hasonlű ringva
gőzölgő tál pudingra,
s ha szállunk fölébe gépen,
hívogat szépen,
s beleugorva esünk puhára.
visszapattanunk utána,
kezünkre rdra-
gadva annyi
mennyei tészta, nem lehet levakarni,
és megk6stoljuk, és Isten forgatta
vatta-
cukoríze lett, tapadva
teríti be nyelvünk,
s mint pamlagon hempergünk,
s kitör a párnacsata közben,
tollban fürdünk, akárha gőzben,

mert az angyalokkal nem lehet bírni,
és a felhó1cet sem lehet leírni,
csak szemlehunyva elképzelni: így, ni!
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