
- Gondolja? És mit ?
- Mit tudom én? (Legszíveseb-ben belefojtottuk volna a szórl) -

A költészet olyan gazdag. T€SZem azt, ott van az a csodálatos két sor ...
(Mondd ki l), hogy. " (Mondd !): - "Fáradt testem főldbe, lelkem égbe
vágy l" - Karvaly hirtelen "darálta" elénk a rettenetes szavakat. Csend.
A borbély elképedt. A borbélynak kinyílt a szája. Ránknézett.

- Elárultak! ...
- Nem! - hazudtuk hitványul, kétségbeesve. -:- A borbély szája

bezárult. - Nem! Nem árultuk el! -- hadonásztunk a karunkkal. ami
irtóztatóari nehezen ment és semmi hitele nem volt így, ágyban ülve.

A borbély arcán hatalmas könnycsepp futott végig.

*
Karácsony előtt egy héttel utaztunk el Genfből. A város Iehér volt,

tele fenyőfával.

- ünnepre elküldöm neki a levelet - mcsolygott. - Az idézettel ...
Majd meglátják. Majd megírom maguknak az eredményt.

- Okvetlen! Okvetlen ! - kiáltoztunk lelkesen az ablakból. Darabig
még futott a vonatunk mellett, aztán a csarnok kijaratában megállt. Mö
götte, mint óriási szeba világított a pályaudvar, s a borbély egyre ki
sebbedő figurája most úgy tűnt a fényesség szélén. mint egy gyerek. akit
elzavartak mindenki karácsonyáról.

Ö, költészet, hol a hatalmad!

•

HÚSZ ÉV UTÁN Írta Enyedi Zsigmond

Szalvétába gyűrtem a reggeli hulladékát. A tejesüveget kimostam. rá
tettem a mosdó tetejére. S elővettem egy cigarettát. Végre olvashatern az
újságót is ! De nem lett semmi az újságolvasáéból.

- Képzeld Imre! Ki kell mennem a Dagály utcába! A kislányom
meg most érkezik a Délibe !

Satori állt az asztalomnál.
Kinyitotta a dossziét, felolvasta a határozatot. A Fővárosi Tanács

többoldalú szakma bevonásával egy Dagály utcai lakóház felülvizsgála
tára utasítottaa vállalatot, s a mai napot jelölte meg a végrehajtására. A
vállalatunktól egy bizottságtagot delegált.

Peregtek a mondatok az asztal felett.
Megnéztem én is az okmányokat.
Aztán félredob-tam az újságot.
Így jelentkezett az aház felnőtt világomba.
Sok esztendőt töltöttem el valamikor négy fal között. Ifjúkorom

éveit, kemény teleket. éhező tavaszt s most jelentkezett, hogy beleszóljon
az életembe ...

Vag)' tíz esztendeje költözött el a családunk egy másik lakásba. Apám
elcserélte, mert szerte szóródtak az övéi, megfogyott nagyon a család. Én
is megházasodtam, fiam született, ipargazdasági ember lett belőlem s le
genda helyett - mert sokat rneséltern kisfiamnak az ottani életemről 
most valóságosan is előbújt. mint sarjadó fű a föl.cfbőL hogy elém tárul
kozhasson.
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ElJfogadtam a helyettesitési munkát.
Sátori elindult a Délibe. Én is készülődtem,

Atfutottam mégegyszer a papírokat, bezártam az íróasztalom fiók
ját selindultam.

Gyatra állapotban volt már akkor is, amikor benne laktam. Nagyon
gyatra. Kopott, roskatag, mint egy múzeumi emlék, a fáradt falak 0'>0
dáJatos módon tartetták még az erkélyeket, a kémények - sapka öreg
diák fején - előrebukva álltak. Kapuja nyikorgó, akár egy kéregető em
ber. Vajon mi lett mindezekkel ennyi idő után, hogyan álldogálnak most
a világban ?

Forgalmas volt a Váci út, a busz teherautókat hagyott el, a kalauz
lukaszrója csattogott, élescsőrű. fényes madár a levegőben.

Jobb túlesni az ilyesmín, ha már így esett. Bíztattam magam. De va
lahogy mégis kocsonya gyillt össze a torkomban. A hangom reszketett.

Aztán egy kis gyaloglás következett IS márís a ház előtt álltam. Meg-:
rokkant öreg, aki senkinek sem kell már, betegen, foltosan, tartó oszlopok
között, mankóval állt előttem.

"Hát ide kerültem !" - hunyorgott IS bombavágta seb a homlokán,
mint egy kardforradás hasadt az ablakok között.

- Én vagyok itt, láss meg ! Annyi idő után újra! A régi gyermek
lakó !

Minden kicsi rés, mind a négy fal mondott valamit, a leszak.adni ké
szülő erkély, mintha csak tudta volna, hogy a gyermeklakó érkezett meg,
megmutatta sebét. S repült felém a sok részlet, a tető,az ablakok és a
kapu előtti lámpa. Felémjöttek, hogy üdvözöljenele

"Imre van itt!" "Imre!" aki három nadrágot csúszkált szét a vas-
korláton a pince felé.

"Imre van itt !" - hallottam, amint elmondják egymásnak.
Az én szemern is csillogott reájuk.
Hányszor csapódott be a kapu ajtaja, amikor menekülésben kellett

átlépnem a küszöbét, azt csak a jóisten tudná megmondani. És hányszor
hagytam el ezt a hűvös és a csendje miatt félelmetes lépcsőházat. a kon
gásokat figyelve csak, hogy lebállagjak kelletlenül a pincébe tüzelőért.

"Én vagyok itt !" Annyi idő után újra - reszketett a hang a torkom
ban.

Fellépkedtem a lépcsőkön. Fűrészeltek a pincében. A Bogdán bácsi
szekott ilyen tempóval fűrészelni, a Bogdán báasi,aki mellett a fiai fel
akasztották a pinceajtóra a ház macskáját.

Aztán a kopott faajtó előtt álltam, szimatolva a zörejek után. Viz
csobogás hallatszott. Vajon mit csinál az új lakó most ? Hogy élhet a mi
lakásunkban ? Felzúgott ekkor a mosógépmotor, lépkedés, párbeszéd.
Mostak a konyhában.

Anyám akkoriban sokat mosott. Teknő fölé hajolva, nekifeküdve a
. ruháknak csörgő viz között, belelendítette minden erejét a piszkos ruhák
ba. A gőz csak: úgy kavargott a konyhában. A sok gyermek szerte széj
jel, ki az udvaron, ki iskolában. Mosott, hogy aztán főzni kezdhesserr.
Alig győzte lebonyolítani a napját. Néha a segítségünket is igénybevette.
Elkapott egyszer engem is. Kenyérért küldött a fűszereshez.

De én kivágtam magam a munkából,
Bebújtarn az asztal alá.
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- Fáradt vagyok! - mondtam s lestem az asztal alól, hogy mi tör
ténik mindezek után.

Tompán csapódott a gőz a haja körül. Nem kért mégegyszer a vá
sárlásra. Befejezte a lepedőt, a kezét megtörölte 6 maga ment le ke
nyérért a fűszereshez. Papucsa suppariása behallatszott az asztal alá is;
ahogy lépkedett le a lépcsőkön.

Nem tudtam az asztal alatt maradni sokáig.
Utána ugrottam, ide az ajtó elé.
- En megyek le ! - kiáltottam az üres folyosóban.
- Én megyek le ! -
:f€y-két lépés még hallatszott, aztán nem mozdult, csak a megbolydult

porszemek reszkettek a korlátok között.
Piros kenyérrel jött vissza nemsokára. Letette az asztalra.
- Máskor majd én megyek le ! - mondtam újból.
A ruháskosarat letette a teknő mellé. Egy másik szappant hozott ki

a kamrából s belehajolt a teknőbe. Fekete haján a vízeseppek gyöngy
virággömbökként álltak. Mozdulása egy hallgatás volt.

- Csak aztán el ne feledkezz róla, kisfiam! - mondta.
Mintha csak tegnap történt volna. .
Körbesétáltam az ismerős folyosót, lenéztem az ablakból a tágas ud

varra, aztán lementem a bizottságtagokat várni a kapu elé. Nem vára
koztam sokat. Sorban érkeztek a kijelölt időpontban.

Bemutatkeztunk egymásnak.
A szemüveges felémnyújtotta a kezét.
- Vásárhelyi! - mondta,
- Vida Imre! -
- Kovács!-
Együtt voltunk. S két mondatnyi idő sem telt el, nekiláttunk a mun

kának,

Vásárhelyi - tekintély a szakmában - fejét a rozzant ház felé
vetette.

- Hát ez így életveszélyes! Még a javítási költségeket is meg-
gondolnám.

Kovács bólintott erre egyet.
Én hallgattam.
Aztán, amikor vagy harmadszor jártuk már körbe az épületet, Vá-

sárhelyi felém fordult:
- Nos Vida kolléga ? Magának mi a véleménye:
Hallgattam a kérdésére egy darabig.
Mit is mondhatnék ezeknek az embereknek erről a házról, ahol az

ifjúkoromat töltöttem fl úgy ismerem, mint a tenyeremet a padlástól a
pincéig ? Mit is mondhatnék, hogy megtudjálc nem mindig lehet egy
épületről osak építész szemmel ítéletet mondani, Mit mondhatok most is ?
Elmondjam talán, hogy törzsfőnök voltam itt valamikor, tolldísszel a fe
jemen s felkergettem az Arany Sast a padlásra, hogy eltüntessem az
Örök Halálba ?

Kinevetnénele
Körbejártattam fontoskodva kissé a szememet a falakon.
A rozzant erkély mintha lélegzett volna egyet.
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- Jó formája van. csinálok egy előzetes költségvetést. Úgy hiszem,
lehet segíteni rajta.

-- Úgy gondolja?
Kovács nagyon unta már az egész szemlét. Vásárhelyi kalapját fi

gyelte egy darabig, aztán csak lélegzett egy jó mélyet. Neki mindegy
volt. mi történik a házzal. Nem szólt a beszélgetésünkbe.

-- Masszív falak ezek! Csak elhanyagolták ! - mondtam. Jelentő

sen néztem Vásárhelyi szemébe. - Én rendbehozatnám !
- Nem mondanám ilyen határozottan. De tudja mit? Maradjunk

ebben. Legfeljebb egy kissé többe kerül.
S aláírtuk nemsokára a formajegyzőkönyveket. Álldogáltunk még

egy kicsit. Aztán Kovács elköszönt. Később Vásárhelyi is útnak indult.
Én még ott maradtam a kapu előtt a járdán. Bámészkódtam a ház

körül. Odamentern a Közéli kirakatához. megnéztem a görögdínnyéket.
Repednivaló nagyok voltak. Megvillant a kirakatüvegben a ház sárga
homlokzata.

"Csak el ne feledkezz az igéretedről l" -- mondtam magam elé és
betértem a Közértbe egy kiló kenyérért.

-
LOMBHULLÁS

- Zuhanunk csöndben tehetetlen-lassan a föld vonz már

levelek voltunk de az élet csókja. kihűlt bennünk

zuhanunk emlék-raj az élet hajnaU fájáról

avar-öl vár sírba sötét mély éjbe hol eljárjuk

a kegyetlen néma erők oétmélkiit: játékát

atomok táncától csillag-fák puha huUtáig

- Csak az én szám sír fel a testetlen zuhanó csöndben

egyedül tán énnekem ég és fáj 'csak az elválás

ereim százszorta felitták már az erők kelyhét

beleittam sejtfalaim zöldjébe a fény ízét

odabenn él bennem az ének szomja örökzöld vágIJ

csak az én szám szólal ,a végnélkül zuhanó csöndben

S csak erős hangod felel elhulló szavam íírén túl

- Te az Élet fényteli Fájáról vagy az én Fámról

mit arany-/.ángok lobogó fények sora épít fö/.

lepelek zöld teste mögött búvik kitapinthatlan

s ha begyiijtöd 6zít'ed aranyfényét szeretet-lángát

7<:itapintom m.ajd atomok huHó puha burknbó/. tüzes Életedet!

C :f e l é n y i T. G á b o T
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