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hosszan nézte azokat, akik éppen abban a »pillanatban« fáradtak el, látta az olasz zakókat, a 
könnyű cipőket és antipasztákat, elfogult volt az olaszokkal szemben, jellemző apróság, hogy a 
francia Piatinit olasznak tartotta, látta Glenn Gouldot, amint beledúdol a lemezfölvételbe, látta 
a Sátánt, pasziánszozott, látta ismét Jákob arcát, engem az 526. lépcsőnél, látott egy pontyot 
Neu-Ulm alatt, majd ugyanezt a pontyot az ősi Regensburgnál, majd ugyanezt a pontyot egy 
osztrák tányéron rántva, odaégett krumplidarabokkal, de nem az a jó  ress, hanem kormosán, 
látta Anna édesanyját fiatal lányként, látta Bohumil Hrábal édesanyjátfiatal asszonyként, látta 
az író édesapját, tizennyolc évesen díszmagyarban, látott egy rigót, fütyült, fiú -fiú , fiatal-fiú, 
kell-e-dió-fiú, látta az írót, látta Annát és azt a mondatot, melyet rajta kívül senki se látott, mely
ben az író és Anna szavak voltak, és látta saját magát. A  torony épült.

Látott mindent, és ettől olyan egyedül lett, mint az ujjam.”

Tandori Dezső

MÉGIS, MÉGSE

Mégse ülhettem  volna o tt alkony-utánig, éjig az Eisenbach mellett
-  mégis, ültem  ott délelőtt valami avar-köze farönkön;

mégse m ehettem  volna el m indennap abba a  csarnokba, múzeumba
-  mégis, a  szomszédos piacot is láttam, sok galériát is; 

mégse úszhattam  volna á t a váratlan-széles folyót öröm em ben
-  mégis, annyira m egörülhettem , hogy ilyen szép habos-széles; 

mégse vásárolhattam volna még tíz tollat, húsz könyvet, két sálat
-  mégis, olyan m adaras és medvés naptárakat hoztam, olyanokat; 

mégse vehettem volna meg a következő nap  idejét semmin
-  mégis, megvett egy napfény kisütésen egy utca, egy katedrális; 

mégse reggelizhettem volna kétszer, csak hogy élvezzem a kilátást
-  mégis, meglepő elfogadható volt nekem az idegen étterem tér; 

mégse akarnék rögtön visszatérni, a  mulasztásokat pótolni
-  mégis, van egy ilyen tervem, nem  hiszem, hogy teljesség volt; 

mégse utazhattam  volna szanaszéjjel, m ikor az a  kevés időm volt
-  mégis, kimentem a  főpályaudvarra, néztem az indulásidőket; 

mégse ehettem  volna örökké sült gesztenyét, szalmakrumplit
-  mégis, jó  érzés volt, hogy az ő gesztenyéjük is kukacos;

mégse örülhettem  volna, hogy ilyen sokáig távol járok  tőlük, itthonról
-  mégis meglepett, hogy ők távollétemet ilyen jó l bírják; 

mégse voltak azok a m adarak, akik rám  szálltak, az én  verebeim
-  mégis, o tt egyszerre négy-öt veréb vagy más szállt kezemre; 

mégse m ondhatnám , hogy valakik városnegyedét megismertem
-  mégis, m ár láttam, hogy itt já rtak  ők, valahol o tt jártak; 

mégse érezhetem, hogy bárhol is jártam , ki tudja, hol voltam
-  mégis érezhetem, jártam , ki tudja, hol.
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H a élne Szpéró, tudom, m inden napom  itt telne, nem  volna mégis, 
nem  volna mégse... És mégis: hát mégse m ondhatom  ezt se, így 
m ondhatom  ezt is: itt van m ég Samu, itt van lesi, itt van Aliz, 
és itt van Mokka, ők fő lények; és kik a melléklények? Egy Tutu, 
félszemű-félszárnyú zöldike, akire hajnalban odahajolhatsz, 
tudsz vele beszélni, nehezen mozdul, há t méltóságteljesnek 
látszik, nagy mohóságát megőrizte sérülten is, zabái, követel, 
sziszeg, megcsíp, van „mégis-és-mégse”, és Bachot hallgatnak 
a kazettás m agnón, hallgatja a kazettás zenét, m it fölteszek,
Samu, a veréb, és lesi, a cinke, és énekelnek rá. Mégis és mégse, 
velük és tőlük távol, az idők így össze vannak nőve, azzal, hogy 
szétnőni látszanak. Most megfordítom a kazettát, és fürdővizet 
is kellene adni nekik, és Alizt, aki sánta, a kezemre kellene 
venni. Mégis, írom  ezt tovább, m ert mégse számít pár perc elmúlta. 
Nem számít, éjszaka, m ikor lebukik egyikük, lóg fél-láb a rúdján?
Nem számít, hogy o tt ültem  délelőtt valami avar-köze farönkön?
Mégis, o tt ülhettem  volna éj idejéig, előre láthattam  volna, 
a vége ez lesz; nem  számít, meghal, de volt, m int a csarnok 
melletti piac, a múzeum melletti falépcsős galéria a  padlás 
terében, váratlanul; nem  számít, hogy nem  a főbb dolgok voltak stb. 
Mégse hasalhatnék Szpéróval vállamon, Utrillo-albumot nézve

-  mégis, hasaltam vele itt délelőtt-hosszat;
mégse állhatnék egész nap csak Alizzal, csipkedje ujjam

-  mégis, itthon kell lennem , hogy olykor az ujjamon álljon;
mégse alhat Samu a vállamon, hajam  nem  növeszthetem neki, fürödne

-  mégis, m a délután is majd így ülök, fejem billentve alszom.
Mégse haltak meg m ind, akik meghaltak: Szpéró, Éliás, Pipi, Poszi

-  mégis, meghal majd Aliz, Samu, Mokka, lesi, Tutu, meg, mind; 
mégse halhatok utánuk, nem  is kedvelném a  föld semmi ily módját

-  mégis, utánuk halok, s a napfény és indulásidőpont u tán  stb.
Mégis olyan lesz, m intha lettem és nem  lettem volna, volt m indez mégis

-  mégse lesz olyan, m intha lettem volna és mégse.


