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PETŐCZ ANDRÁS

Papp Tibor halálára

mennyire messze van ma már Párizs, a Pascal utca,
mennyire távol van, nem is tudom, évek óta nem jártam ott, 

meg sem ismerném talán, a metróállomást, meg a környéket sem,
és meg sem ismerném a műhelyedet ott, ahol laksz, a földszinten,

és a lakásodról is csak emlékfoszlányok vannak,
a falépcsőre emlékszem, ahogy felvisz, fel az emeletre,

és a falépcső alatt az ebédlőasztal, oda ültünk le mindig,
vacsoráztunk, és közben néztünk valami meccset, ez is jó volt,

és te azt magyaráztad, hogy a meccsekben az a csodálatos,
hogy előre meg nem írt dráma, vagyis irodalom az egész,

amikor először jártam nálad, még csak fiatal gyerek voltam,
valami kicsinke szobára emlékszem, tele könyvekkel,

azt a szót nem volt szabad kimondanom, hogy emigráció,
és elválasztott minket az otthon, meg a nyolcvanas évek,

meleg volt akkor, nyár, átizzadtad az inged, ahogy magyaráztál,
megmutattad, hogyan is kell képverset csinálni letrasettel,

izgatottan figyeltem szavaid, minden pillanatban tanultam tőled,
és tudtam azt, hogy most tanulok, hogy kezdődik valami fontos,

hogy most valami fontos történik velem, ott a párizsi nyárban,
boldog rácsodálkozás, elindul ott, akkor, valami soha nem volt,

utaztam Párizsba, hozzád, ha csak tehettem, te voltál akihez,
és eltelt így az idő, ami van, teltek az évek, kiindulási pont voltál,

kiindulási pont és cél, és minta és érték, igen, ez voltál nekem,
és megváltozott minden körülöttem, bármikor, amikor találkoztunk,

emlékszem, az ötvenedik születésnapodra tokaji bort vettem, 
ráírattam a címkére még itthon, hogy Papp Tibor költőnek, 

és úgy adtam oda, hogy remegtem szinte, mit szól a Mester,
és nem tudtam aztán, hogy évekig őrizted azt a palackot,

nem tudtam semmit sem, és nélküled nem lettem volna,
az első lépésekre te tanítottál, te voltál az, aki tartást adtál nekem,

mindenem volt a műhelyünk, a műhelyed, és mindenem volt mindaz,
ami vagy, ami voltál, amivé lettünk az évek során, és ma is

mindenem az a múlt, ami vagy, és magamban azt gondolom,
hogy meghalt valami, amikor nem tudtunk vigyázni erre a múltra,

mint ahogy meghalunk mindannyian, és ki tudja, mi marad utánunk,
és mindaz, ami vagyunk, mégis megmarad mindörökké,

mert mindaz, ami voltunk itten fényeskedik, benne az éjszakában,
valami fényesség vesz körül téged is ott, Párizsban, a rue Pascalon,

és valami fényesség ragyog errefelé is, Budapesten meg Tokajban,
és Debrecenben is, ragyog valamiféle fényesség körülötted, körülöttünk,

általad készített térképek mutatják nekünk az utat valahol a magasban,
és az ég monitorján különös, gyönyörű szövegek jelennek meg,

villódzik minden egyre, látod-e, Tibor, látod-e, Maestro, hogyan is
él mindaz, amit megteremtett véled az a csapat, akik valaha voltunk
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