
Üveges csöndben 
ülök, s azon töröm 
fejem, milyen is az. 
nem belefagyva, nem 
megolvadt, átlátszó 
kocsonyában, nem 
mint kőrisbogár 
a borostyánban, 
nem; egyedül, meg-
fogva, tehetetlen 
az üveg hidegében, 
s forrón lüktetve, 
mivel élek.

j

mellettem, a falon 
túl mélyen alszik, 
aki, akivel, akinek.
őt figyelem. számon 
kérem. nem adom olcsón.
eltorzít, bont le 
a betegség. nyomában 
ügetek, mielőtt 
végleg összesimulnak. 
alattomos, törvénytelen 
szerető az. 
legalább kérje, 
ha vinni akarja.
vonakodva ugyan, 
de látom, gyanútlan 
menne vele. 
nem mész!, kiabálok.
fokról fokra csavarna 
ki kezemből. sodortatva
nő lassan a tudása, 

mosolya tompa, ajka 
elkeskenyedett. szava 
becsaphat, szeme nem. 
lenni tanultál tőlem, 
mondom. most menekülsz? 
tőlem tanultál, hé!, 
mosolyogni… jó vagy, 
mondja… tiltakozom… 
és erős… húzza 
magához nyakamat. kis 
fakereszt tenyeremben: 
érted? kicsiket bólint: 
mit akarsz? téged. mi 
ez? vergődés. kiszemelt 
minket, most bemutat.

jönnek a látogatók. 
mily ostoba szó ez. 
híg fecsegésükben 
úszni kényszerítenek. 
én meg kirángatom őt 
a valóság partjaira. 
ott az a sátor, fölütve 
vár, Naptól melegítve, 
jó benne egyedül, gyere, 
az a mi békénk.
nem tűröm fölmorzsolni 
időnket. valahonnan nagy 
zene szól. hallod? bólint.

(üresen és hidegben 
oly igen mélyre estem. 
itt vagyok uram, mégis, 
hol ő van — közeledben.)

VASADI PÉTER

362

Két impromptu
Nem

SZÉP/ÍRÁS

6_Vasadi Péter_Lackfi János_Layout 1  2014.04.15.  13:52  Page 362



a Nagy Bummban
a Teremtésnek
nem volt kiterjedése,
írja Stephen Hawking.
csak elgondolhatatlan
hője. többszázmilliószor
többszázmillió fok.
a Bumm utáni első
másodperc alatt lehült
néhány millió, száz
másodperc múlva
néhány százezer fokra.
kezdetben a Teremtés
egy matematikai pontnak
tekinthető, írja Hawking.
a Robbanás percek alatt
már-már véghetetlen
távolságokra szórta szét
e Pontot, amely
tágul azóta is.

j

itt már tévedni sem
lehet (mondhatnám
falfehéren: érdemes).
mert mi az, hogy tévedés?
nem így volt? ha más-
képp is, de ez. külön-
bözéssel. akkor inkább
hogy mit, s hogyan,
ami a történeti gomolygást
máig illeti. kezdjük
elölről? igen. belül és
reggelenként. ahogy a Nap.
pedig az, stb. jó. néhány-
százmillió éve pontos.

j

törvény? igen. föl kell
hát jönnie. kell? szívesen
fanyalognék. nem baj.
kell… honnan tudod?
onnan, hogy kell. törvénye
van… de én… törvény az

is, hogy te. meg ő. mi mind.
(ezen már hahotázik). igen.
bocsánat, én látom azt
a Pontot. nem érzem,
érezhetem hevét, de hő-e
az? nem más? vajon…
nem és nem fogok
semmit, senkit sehová,
senkivel helyettesíteni.
az Univerzum sem teszi.
holott tehetné. nem teszi.
forog. törvénye lesz
az is, hogy égjen. tovább már
ne forogjon. s ha elsötétült,
egyszerre fölragyoghat.

…viszont ahogy az ős-
pillanatok háttérzaja
ma is mélyen morajlik,
hallom Istent énekelni.
hasonlíthatatlanul.
nem dallam ez, de ének.
valami abszolút zene.
örömében sír a Teremtés.
nem kórusének, inkább
kristályhangok hullámzó
torlódásai. így robognak
pusztán a patások.
óriás fürtökben, ki tudja,
hány milliárd atom
lebeg, s mikor az ember
elfelejt örülni vágynak,
eszének, szónak, létezésnek,
ők folyton újrakezdik,
önmagukat szemenként
vizsgálva, fölfedezve:

Úgy van a Van,
hogy
abbahagyhatatlan.

Világatya!, Világatya!,
hangzik, a poklokat
szét fogod énekelni.
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ha majd… és fölmerülsz
az áldás mámorából.
és újra le, mélyen bele,
búcsúzva számtalan
bimbótól, almafától.

(Kezdet óta készült, most hangol
Nyitányra a Nagyzenekar
a megcsillapodott hőség
tükörsima bazaltpadán.)

Hálaének
Azért adott nekem Isten,
hogy mindent megnehezítsen?
Mert a könnyű száll a széllel,
pora jön-megy a szeszéllyel?

Azért adott nekem Isten,
veled mindent megkönnyítsen?
Mert a nehéz mélybe süllyed,
mocsár nyelné be testünket?

Azért adott nekem Isten,
hogy mindent megkeserítsen?
Mert az édesség elhízlal,
gyorsan olvad, könnyen illan?

Azért adott nekem Isten,
hogy mindent megédesítsen?
Kenyerünket könnyel nyeljem,
mégis mézbe érjen nyelvem?

Azért adott nekem Isten,
hogy engem megszégyenítsen?
Magam hozzád mérve lássam,
bennem mennyi árulás van?

Azért adott nekem Isten,
hogy minket megdicsőítsen?
Testünk-lelkünk kettős létra,
egymáson másszunk az égbe?
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