
Fátyoltalan
A szembesülés elkerülhetetlen.
Nem térben, tornácon;
legbelül.
A véghetetlen mélység
színéig fölmerül, meg-
áll, szelíd, és vissza-
tükröz. Kínoz a ragyogása.
Teljét nem bírjuk el;
létünkön szűri át magát.
Most, hogy hályogtalanul,
mért éppen én vagyok,
aki megérti pontosan:
átvilágítástól oszladoznak
bűnök okozta zúzódásaink.
Elemésztve növekszünk.
Jól álcázott halálunk
szívesen újra elborítana,
csúsznak le rólunk mégis
hálószálas foszladékai.
S éledezve megébredünk.

Túlerő
Ágoston azt írja: Ő, ha
újra eljön, „megtorol”.
Nem torol meg — ítél.
Mivel nincs más, ki
„elveszi”, kell ítélnie.
Ezért amíg vagyunk,
keresztutat jár.
Rója engedelmesen.
Szeret, szeret, szeret.
De majd egy kozmikus
Rózsa fehér pompázatában
— nem jön — megérkezik.
Kibomlik s túlleng
időn, léten, lélegzeten.

VASADI PÉTER
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És Úr marad.
Ez az ítélete.
És mint a polyvát,
a gonoszt szétleheli;
a Szent az túlerő.

…de mindörökké
Az első számú üldözött
itt Isten. Visszavetett
szeretete az emberben
pusztító méreggé változik
(miatta össze-vissza öl).
Istenben szenvedéssé.
Ámokot fut az önimádó.
Magának gyújt alá.
Luxusba fojtott élete
pálmaligetes tengerparton
egyszerre forró és jeges;
nem unja el, de mindörökké.

Fátyoltalan II.
Erőnket meghaladja bár,
folyton magunk fölött
ítélkezünk. Nem évre, nem
bíró kimondta büntetésre;
a tét, hogy ama titkos
mérlegen mennyit nyomunk.
Majd sor kerül újjáteremtő
védőbeszédre is, de azt
csak Ő. Míg térden ámulunk.
Vagy mint a pap, hason
feküdve szentelésekor.
Rövid beszéd lesz. Szó-
tagnyi. Még annyi sem.
Mint egy szárnysurranás.
Édes jelenlét. Sóhaj; hogy
van ugyan miért, mégse
féljetek. S megértjük.
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Végre nem lesz szavunk.
Hullámzó zümmögéssel jön
az örök, s mindent, mi el-
veszett, tetézve visszaad.

Ez, s az
Philippe Petit-nek

Ez, mikor két óriás-
torony között, egyszál
acélsodronyon, hosszú
keresztrúdba kapaszkodva
táncol, mókázik, lépeget
viaszsárgán a figyelemtől,
s hallgat keményen, kő-bénaság kísértgeti,
reszket s fölujjong,
bizony, imádkozik.
Az akkor sem, ha ajkán
kegyes szavak tolonganak.

Erős halálon
a múlás émelygése fogja tested
elindult már a büntető feléd
a lelked, mint a tépett hajnal, feslett
és érzed már a kárhozat szelét

vajon idáig várnod mért is kellett
a baljós jelzés mért nem volt elég
mikor a vétkek enyhülése helyett
forró hitedbe mart a hűvös jég

azóta messze szállt a szép alázat
s a fákra roskadt minden alkonyat
csak csúszó férgek lakják már a házat
ahol utolszor voltál önmagad

ahol utolszor érintett az Isten
s levette rólad súlyos gyámkezét
— azóta émely fog és kínod nincsen: 
erős halálon tart a gyönge lét

BALLA D. KÁROLY
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