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JÁSZ AT TI LA

XANTUSiana•

• Rész let egy Xántus Já nos ról szó ló ver ses re gény bõl.

XVII. [1861 NOV. 18 – GYÕR]

ha za jöt tem vég re Anyám szól ni se tu dott csak
zo ko gott meg jött az el ve szett fi am haj to gat ta
és öm lött csak a kön  nye me sél nem kel lett mi
is tör tént az tán jöt tek a gyõ ri is me rõ sök mind

a szom szé dok a ben cés ta ná rok ér dek lõd ni és
cso dál koz ni élü kön Rómer Flórissal mind járt
ün nep lést akar tak ren dez ni hi á ba til ta koz tam
nem is mi at tam mond ták  in kább ma guk

mi att vég re és új ra van mit ün ne pel ni hisz a
vi lág já ró Xantus ha za jött és nyom ban
elõ adást is kel lett tar ta nom be szá mo lót a
Fe hér Bá rány ban ahol a me xi kói rom

vá ro sok ról be szél tem ar ról mi re is ta ní ta nak
ezek a haj da ni magaskultúra rom jai hogy ezer
év vel ez elõtt vi rág zó vá ro sok vol tak temp
lo mok kal és csa tor nák kal mi köz ben lát tam

hogy a ha tal mas kocs ma te rem zsú fo lá sig
meg telt és az ut cán is tö me gek hall gat tak egy
idõ után  az ab lak ba kel lett ki áll nom õk is jól
hall has sák a kul tú ra meg sem mi sí tõ i rõl tar tott

elõ adá so mat az eu ró pai fel sõbb ren dû ség rõl
mely nek ne vé ben arany éhes ural ko dók
igáz ták le az in di án né pet s ér tet te per sze
min den ki mi rõl is van szó de még mi e lõtt 

rob bant vol na az idõ zí tett bom ba azt
kér dez tem tõ lük ho gyan is tud hat ta né hány
tu cat rab ló lo vag le igáz ni a ha tal mas és
kul tu rált az ték bi ro dal mat igen egy mást 

ir tot ták és árul ták el se gí tet tek ki fosz ta ni
ki ra bol ni sa ját or szá gu kat ér tet te min den ki
hát per sze hogy ne ér tet te vol na szo mo rú an
fe jet hajt va de büsz kén vit tek vál lu kon az

egész vá ro son át ha zá ig majd csend ben
osz lot tak szét


