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Előszó 

S ekképp elmémben világosság gyúlt, 
Megláttam: nincsen menny és pokol. 

A világ immár összefolyt. 
(A. P.) 

Peti 12-13 éves volt, amikor elkezdett verseket írni, most, 
2016-ban lenne 38, amikor ez a könyv megjelenik. Gye-
rekkorunkban évente néhány délutánt töltöttünk együtt 
míg édesanyáink, fiatalkori jóbarátnők megbeszélték a 
világ és az élet dolgait. Ezek a délutánok nagyjából akko-
riban értek véget, amikor az első komolyabb versek szü-
lettek, de azért felnőtt korunkban is követtük a másik 
életének fontosabb eseményeit, segítettük egymást, 
amiben tudtuk. Peti végül egy bankban helyezkedett el, 
én irodalmár lettem, és most egyszerre próbálom iro-
dalmárként és a család ismerőjeként, rokonként (ahogy ő 
hívott bennünket), barátként olvasni a verseit. Soha nem 
fogjuk megtudni, mi miért történt úgy, ahogy, mert nincs 
rá magyarázat és éppen ettől olyan képtelen, igazságta-
lan és abszurd, mindenesetre a legkevesebb, amit tehe-
tek, hogy hozzájárulok ennek a könyvnek a létrejöttéhez 
és pár sorban elmondom mindazt, amit a versei elárul-
nak Petiről, aki meggyőződésem, hogy ha úgy dönt, akár 
költő is lehetett volna… 

Első költeményeit leginkább a következő szavakkal le-
hetne leírni: Ági csodálata (anya és fia végtelen szerete-
te), kutya, természet, csend, szeretet, béke. Anya című 
versében így ír Ágiról: „Mert ő a szívem, az én lelkem, / 
Ha örül, én is örülök vele / Ha szomorú, vigasztalom / S 
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mosolyától kelek, alszom.” A kutya számára a „legszebb 
állat” mint azt mindannyian tudjuk, akik ismertük. A 
természet a verseknek ebben az első korszakában mindig 
tele van élettel, az erdőben „Sok sok fa. Minden fehér. 
Csak a fák törzse barnállik itt-ott. Szelíden hull a hó.” De 
hamarosan itt is megjelenik az élet(e) többi főszereplője: 
„Ugrándozva jelenik meg egy állat. Szakálla, fekete sze-
me! Felálló hegyes füle! Kutya. Igen, ez egy kutya.” És 
persze Ági sem hiányozhat: „Kellemes a tekintete, gyö-
nyörű, ragyogó az orcája, ahogy feltekint hátra, a fiára.” 
Ezek a szövegek kiegyensúlyozott gyermeki lélekről 
vallanak, nagyon sok a környezet megfigyelésén alapuló 
szöveg, benyomások, érzések, a különböző konkrét hely-
zetekhez és látványokhoz kapcsolódó asszociációk. 

Később fokozatosan elszakad a közvetlen valóságtól, 
az írás, a könyvek („Ismét eszünkbe juttatja a sok könyv: 
/ Hogy az olvasás mily nagy, / S csodálatos, majdnem a 
legtöbb, / Mit ember valaha is tudhatott”), a gondolatok 
világa, hatalma kezdi foglalkoztatni, mint a valóság egy 
boldogabb és teljesebb szférája („Repülni, repülni, mint a 
képzelet szárnyal, / Eljutni magasba, egy gondolat által! 
/ Futni bárányos felhők hátán”), ugyanakkor ezzel gyak-
ran szembeállítja az emberek világának és az emberi 
életnek az ellentmondásait és olyasmiről ír, mint a jó és a 
rossz harca, a gyűlölet („Sok mindent gyűlölök”), az 
állatok és az emberek természetének összehasonlítása 
(„Állat vagyok, maga az ős ösztön”), bár időnként megje-
lennek konkrét élmények is, az iskoláról, táborról, kirán-
dulásról. 

Az akár költő is lehetett volnához vezető következő 
lépcsőfok, amikor már nem csak a gondolatokkal, hanem 
a nyelvvel és a versformákkal is kísérletezni kezd, ír 
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szonettet, verset megadott szavakból, játszik a szabályos 
és szabálytalan formákkal. 

Innen nézve, ahol mi maradtunk és ahonnan igyek-
szünk Petit az emlékezetünkben életben tartani, talán 
azok a versek érintenek meg leginkább, amelyekben az 
örökről és a múlandóról, életről és halálról ír, ahogy A 
nagy út címűben is: „Már egészen érzed: a cél robog feléd, 
/ Csak nyúlnod kell érte: a kezedhez ér. / Fájdalommal 
telve tekintesz felfelé: / Vége a nagy útnak, hullasz; mint 
egy levél. / Azt mondják, hogy végre megjöttél!/ Te még-
is úgy érzed: sajnos véget ért!” 

Kérdezhetnénk, hol marad a szövegekből a szerelem, 
az utolsó költemények azonban még 2004-ben, 12 évvel 
ezelőtt íródtak. Peti, ahogy én látom, költő is lehetett 
volna, de más utat választott, felesége és gyerekei lettek, 
és amennyire kívülről az ilyesmi látszik, innentől kezdve 
róluk szólt az élet, de talán éppen amit nekik nyújtott, a 
velük megélt boldogság oltárán áldozódott fel ez a más-
fajta jövő, amiért – akármilyen ígéretesek is ezek a ver-
sek – ebben az értelemben semmiképpen sem kár. A 
szerelemre egyetlen utalás van ebben a gyűjteményben, 
egy 1994-es szövegben, amikor még fogalma sem lehetett 
semmiről, de ez a döbbenetesen plasztikus sor mégis 
elmond valamit arról az időszakról, amiről már semmi-
képpen nem tudott számot adni: „A Halál árnyékában 
lopva szopta / szívem a szerelem cseppjeit.” Peti fia, 
Dávid, és lánya, Anna, ha felnőnek, talán ennek a gyűj-
teménynek a segítségével megismernek és megőrizhet-
nek majd valamit az édesapjukból, aki bár nem lehet 
velük felnőttkorukban, talán fiatalkora szavai segítségé-
vel mégis átadhatja nekik az élet szeretetét, mert ahogy 
ő maga fogalmaz: „Egy perc az élet. / Egy év az élet / De 
szép az élet! / De, szép az élet.” 

Bakucz Dóra 
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Volt egyszer egy lepke 

Volt egyszer egy lepke, 
Úgy hívták, hogy Lenke. 
 
Belement egy zsebbe, 
Meglátják őt benne! 
 
Szegény kicsi Lenke 
Hogy bújhatott bele? 
 
Kivégzik őt egyre. 
Segítsetek… gyertek! 
 
Gyertek! Gyertek! Gyertek! 
Miért nem segít Bence? 
 
Jé,… segített Bence, 
Megmenekült Lenke! 

(1989. augusztus) 

Anya 

Bár este oly nehéz elbúcsúzni tőle, 
Reggel, ha meglátom, felderül a szívem. 
A kakaó is édesebb, ha ő készíti, 
A leves is finomabb, ha ő főzi! 

(1990. március) 


