
LÁBASS ENDRE

Levél az utánam itt lakóhoz

Üdvözöllekl
1990 februáljátóllakomjog szerint ebben a lakásban. Most írták be a személyi igazolvá
nyomba az új lakcímet. Edesapám lakása, 198o-tól élt itt. Balszerencsésjelek között köl
tözött be. Egy fiatal házaspár volt az előző lakó, a férj itthon értesült várandós felesége és
kislánya autóbalesetéröI. Talán a hátsó szobában ült. És felbfvták telefonon. Allítólag szé
pen rendbe hozták a lakást. Családi életet akartak. A férfi bement a furdöszobába és ezer
éves módszerrel a kádat forró vízzel színültig töltve fólmetszette ereit,

A víz már bizonnyal kihült, amikor megtalálták. Nekem ezt a fóldszinten alattam la
kó házfelügyelónó mesélte. Apám halála után. Édesapám egyedül élt itt, családunk ko
rán szétesett. Látogatóba jártam hozzá évekig, csak az utolsó években javult kapcsola
tunk, ó mindig a nagyszoba ablak felőli bal sarkában álló két hatalmas fotel egyikében
ült. A fal másik oldalán volt az ágya. Nem jelentős darab, ormótlan sötét. A két fotellel
szemközt egy terjedelmes antik fröasztal állt, mögötte polc, rengeteg könyvvel. A köny
vek az ágyat is körülfolyták. Régies lakást képzelj el egyre több porral és egyre keve
sebb mozgással. Csak csoszogás. Ahol gondolom, most is a WC van, odébb egy tonett
szék volt, hogy a gyenge időben odaérjen, ott várt. Edesapám magas, kopaszodó férfi
volt barna szemekkel. Oltönynadrágban, finom ingben és halványzöld szvetterben ült a
fotelben. A lichthóffelőli falnál, amely ideérkeztemkor zöld csíkos volt, hengerelt mintás,
állt egy hangtalanul világító tv. Falikarok világítottak az újságo, vagy könyvolvasáshoz.
Az asztal a két fotel között volt, nagy kerek csipketerítővelletakarva, rajta pár fenyó
gally, körétekerve az asztallapon poros karácsonyfadíszek. Képzelj még a lakásba egy
kis nádasztalkát, rajta szürke gyerelQáték medvét, fején örmény bársonysapkát. Csön
get valaki. Megjövök. Én is a fotelbe ülök.

Most apámat elvitte a rák.
Hasonló testalkatú vagyok, harminchárom éves, amikor ezt írom Ahogy az ablakon

kinézek, még áll egy régi egyemeletes palota, igaz romos, és az udvaron egy torzonborz
fa. A szemközti öregasszony este hét körül elöjön a kivilágított három boltív alatti ajtón
és kicsoszog a kapuhoz, majd vissza és mikor eltünik, leol1ja a villanyt. Megy aludni.
Alacsony néni. Festményekkel költöztem ide, nagy farostlemezek, két-három négyzet
méter darabja Festő vagyok. Aképek apám tv-jének helyét foglalják el. Az íróasztalt át
hoztam a kisebb szobába, az ablakhoz, hátra. Így jól esik a fény. Itt írok most. A nagy fe
hér l\itó nyitva, és ha megállsz a nagyszobában, a veled szemközti falra képzelj egy öreg
faragott szekrényt. Még a századforduló elött hozták Eperjesröl, vagy Kassáról. Az ere
deti tulajdonosai a másik lakásban éltek, feljebb ugyanezen az utcán. Róluk az ott lakó
nak kellene írnom

Azért írok neked, hogy kialakuljon valamilyen, legalább egyoldalú kapcsolat a lakás
lakói között, és talán te is továbbadod, ki voltál, kik voltunk ezen a hatvan négyzetméte
ren. Hány gyerek játszott a szőnyegeken, ki volt agglegény, ki a lakás melyik pontján
halt meg. Hol volt a szerelmesek ágya. Egy csendes délután el lehet játszani a képzelet
tel, ahogy beesteledik és már nem ég a Farkasbíró utcában a lámpa a romon, alakokat
láthattok a két szoba közti áljáróban. Egy magas, már kissé hajlott férfit cigarettázva
gondolkodni. Leül a fotelbe, melynek rugói már a fóldet karcolják. Kiszór egy kis hamut
egy üveg hamutányérbóI. Tv áll hangtalanul villogva a falnál, amely még zöld csíkos.
Deátlép azon a térszeleten egy fiatal férfi, és a fotel felé indul, már más fotel, pokróccal
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letakarva, ezen a férfin világoskék pulóver van, szeme is ínkább zöldeskék, semmínek
nem lága értelmét. Képzeld el, hogy vékony, borotvált arccal ül a fotelben és nézi a Farkas
bíró utcát. Van egy nagy csomó értelmetlen könyve, mint aRiának. Ne szomoroqj el. Remé
lern elégjó állapotban, kitakarítva kaptad meg a lakást. Azért festess ki, Isten veled!

VARGAIMRE

"Üszi haikuk

Mielőttaz ész
rá most ruháját vetné,
légy ő legbelül.

*'"
At neveinken
formákon is túljutva,
ragyogsz öntudat.

*'"
Hangom itt sétálsz.
Szemem sok barna levél.
Alakunk, erőnk.

*
/

"

Erdei séta.
A világ már ettől is
szebb világosabb.

*'"
Nézd, mennyi hullám!
De a hullámzás s tenger
egyetlen (vagytok).

*'"
Jobb is lehetne
meg rosszabb is lehetne,
de mégis ilyen.

Éld, hogy megismerd!
S ismerd meg, hogy szabad légy.
És átszellemülsz.
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