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kével jö tt haza látogatóba vagy tíz év után. O figyelmeztet, hogy itt valahol fekszik 
Dsida. O ismeri a rokonait, anyja most Győrben él, s ő kisfiú korában sokat szavalta 
azt a versét, amit Dsida az édesanyja kezéről írt. Nem ismerjük a verset, de jólesően 
bámuljuk ezt a nagydarab, vörös-szőke, szemüveges hivatalnokot -  tapasztalataim sze
rint főkönyvelők nem szoktak Dsidát idézni, még ha egy városban laknak is vele. Talán 
elfogult vagyok, de ezt is erdélyi származásának a javára írom. (Lásd: Nagy Miklósék.) 
Kétségtelenül erősebb bennük a kultúrvágy. Polgárabbak (Thomas Mann-i értelem
ben), mint a kintiek. Ezután már feltűnik, hogy mennyi a Csiszér-fejfa a temetőben. 
De vannak szász, román feliratok is. Bemegyünk az irodába. Apáczai sírját ott se tud
ják, azt mondják, nincs is identifikálva. De Dsida felé eligazítanak. Nagy családi kripta, 
elöl a bejárat fölött kis márványtábla: Dsida Jenő, az évszám (jaj de kevés!) és négy 
sor:

„Mindent megtettem, amit megtehettem,
Mivel tartoztam, mindent megfizettem,
Megfizettem mindenki tartozását,
Feledd el arcom romló földi mását. ”

Lehet, hogy nem hajszálpontos az idézet. A remek utolsó sor biztos. -  Kriptaajtó fölött 
nevek: „Emlékezéssel Dsidára...”, kis följegyzések. Odaírjuk mi is a kezdőbetűinket, 
a dátumot. Mint egy névjegy Heinénél.

Nagy, zajos vendéglőben ebédelünk. Az étel kevés, rossz. Először iszunk borszéki 
vizet, az remek. Megyünk búcsúzni Ali anyjához. Épp menőben vannak, másik lányá
val s unokáival a Mátyás-szoborhoz készül, hogy lefényképeztesse őket. Együtt me
gyünk, csábítanak, hogy várjuk meg a fényképészt, kapjon le a téren minket is. Van 
is benne valami -  mostanában már sajnálom, hogy nincsenek fényképeim. Se a fiatal
ságomról, se Olaszországról, semmiről. Legalább az volna. De nagyon süt a nap, si
vatagi hőség. A Kutyacsillag idén kitesz magáért. Hát nem bírjuk a várást, pakolni is 
kell Tordára, búcsúzunk. Teljesen családiasan érzem magam velük.

Átcsomagolunk, s megyünk Kelemen Lajos bácsihoz. Nagy Miklóssal van találkánk 
a Farkas utcai templom előtt, ő visz fel a könyvtárba. így is történik.

A többit Balázs írja.

(Folytatása következik.)

Petri György

RÓMAI ELÉGIA 1.

Mostanság hallgatok, eltűnök, eltünődöm, 
töpök és rengek,
olykor -  önnön agyrémem -  földerengek 
kimért chiméraként önfényesítő lakkcipőmben, 
osztrigát szürcsölök e zord időkben 
-  éheztem eleget ifjúkoromba’,
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hadd legyek most már én részvétlen és goromba, 
éppen elégszer kisemmiztek, megaláztak, 
a világ úgy viselt el, mint hőmérő a lázat, 
hülyének véltek, mikor a szivem lázadt, 
ezért növesztek tehát csigaházat 
lelkem köré, hogy ne lássék az alázat, 
az inkorrekt szenvedés, az öntetszelgő szégyen, 
hogy hajh miért, miért, miért nem éppen 
én vagyok a szenvedő alanya ennek
a nyomor-nyelvtannak, amelynek szabályai szerint szenved
embertársaim bő kétharmada,
gyerekek, nők, csecsemők garmada,
ezt nem veszi be a gyomrom semmiképpen
(talán ezért élek többnyire semmin vagy pépen).
Egyenlőtlenség! Testvérietlenség!
Ja , szabadság az van. Tessék élvezni! Tessék!

HA MINDEN KÖTÉL SZAKAD

„Nem tudtam mire menni Stanleyvel.”
Mondta a regényhősnőm. Az a baj, hogy én se. 
Mondom én most meglehetősen utólag és meg
késetten, sőt megkéselten (előfordul [sic! sicc] ilyesmi, 
mint most a vékonybelem). Nem sok 
időm van... hová is, ja  igen, előre, 
mert hátra, az kérem szépen: 
roskad rám dögivel. Az van. Múltam. Rovott.
Mint mindenkinek. Ember voltam (végtére is? valahol? 
valaha?). Kinek mi köze hozzá?
Nehéz volt az élet. Én is nehezítettem.
Másokét, persze. Már ahogy az lenni szok.
Hát ekképpen lettem ily tündöklő zsebpiszok 
(a barátaimnak: „pipamocsok”). Zárójel zárva.
Mint a boltok vasárnap délután.
Az összes lehetőség már kizárva: 
anyám még él, így nem lehetek árva.
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Sem. Úgy tetszik, afféle sem-sem vagyok,
félelmemben el-eldalolgatok;
voltaképp azt akartam csak mondani:
hogy a legkevésbé sem mindegy, hogy a kötél
akasztott ember nyakán
vagy kötéltáncos lába alatt szakad.

VAK A

Üres a tér, vak a világ, 
de hát mégiscsak nekivág 
az ember, mert mi mást tehet, 
hogy el ne lepjék a legyek.
Alkotni, cselekedni kell: 
tollal, ecsettel, semmivel, 
mert nem lehet, hogy csak legyünk, 
mint a barom, és ne tegyünk 
semmit, bár tudnánk tenni a semmit! 
De nem tudjuk, hát erről ennyit.

(PS. A szerző undorodik magától, 
és ez sok mindenben meggátol 
ja .)


