
T O R O C Z K A Y  A N D R Á S

Olajfolt
Egy olajfolt titkára próbálunk rájönni.
A pocsolyába sarat, sódert hordunk, 
és köveket. Szivárványt akarunk látni, 
fekete lében szivárványt. Szentül hisszük: 
mint alkimisták az aranyat, elő tudjuk állítani 
a pocsolyából a csodát. Persze ezek nagy szavak. 
Persze nem sikerülhetett. De remekül szórakozunk, 
miközben a Piac utca aszfaltjára, az olajfoltra, 
koszos bőrünkre süt a nyolcvanas évekbeli nap. 
Persze az is lehet, hogy csalódottak voltunk, 
összevesztünk, és csak utólag 
színezem ki az egészet.

Nyír
Egyre jobban szeretem a nyírfákat,
és egyre kevesebbszer keverem össze a nyárral.

Az a nyírfa a nyikorgós kertkaputól két lépésre, 
a fehér kérgű, lecsüngő fejű fa, 
milyen szép.
Lehet, hogy minden így marad, 
gondoltam.
A nyírfa kérge fehér izzás,
nagymama néha megengedte,
hogy mi rakjunk a tűzre a cserépkályhában.
Kotortuk a hasábokat piszkavassal,
óvatosan néztük az omlást.
Most harminc évvel később minden holmink 
abban a házban, az ő  házában vár minket. 
Patkányok, bogarak, rokonok, betörők, 
egykori ápolónők kerülgetik emlékeinket, 
mint a szellemeket, 
vagy csak a napfény kinyúlt szálai.

270



A hideg cserépkályha köré gyűlnek, 
aztán azt is elhordják.
A nyírfák fehér kérge, 
a múlt örök izzása...
Vajon megismerne, ha viszontlátna?
Az a nyírfa, amelyik végignézte az egészet, 
vajon megismerne?

Ablak
A Szabadság téri lakótelep második emeleti ablakából átlátni 
a Piac utcai lakótelep második emeleti ablakára.
A felettünk, talán a negyediken lakó bácsi mikor kiugrott, 
könnyen lehet, látták mamáék.

Habár akkor mondták volna, 
de miért is mondták volna, 
a gyerekeknek semmit 
nem mondanak,
takargatják a szemük elől a világot 
átlátszó függönyökkel, és talán rosszul tudom:

nem is lett öngyilkos Demeter bácsi, csak megszédült, 
ahogy a gyerekeitől hallották apáék, 
csak most találom ki az egészet, 
esetleg álmodom.

Én mindig féltem a mélységtől, magasságtól, 
valószínűleg anya táplálta belém, jót akarva, 
nehogy megpróbáljam Dumbót utánozni.
Az elálló fülektől pedig rettegtem, azt gondoltam, 
az a pokol, és évekig erőből nyomtam a fejem a párnához, 
vigyázva arra is, nehogy csak az egyiket, 
nehogy valamelyik elálljon, váltogattam őket.

A boszorkányoktól is féltem, 
megjelennek a második emeleti ablakban, 
és elvisznek magukkal.

Anya is kinyitotta egyszer az ablakot,
majdnem megfulladtunk egy kéménybe szorult tégla miatt.
Akkor voltunk a csúcson, mikor
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egymás után ájultan eldőltünk.
Kovács papám mérges lett volna, ha megtudja: meghaltunk 
azon a szép, napos tavaszi napon a nyolcvanas években.

Az ablakban áll, nézi az utcát.
Jobban szeretett az ablakban állni, mint bárki más 
a városban vagy a történelemben.
Az ablakban evett, sírt, mesélt, nevetett.
Kommentálta az eseményeket, mint Szepesi.
Aztán elköltöztünk.

A Piac utcán több minden történt,
mint a Kert utcában sajnos. Tanya. Ő csak így hívta,
és nézte a „kutyabuzikat", a „kis sántát", a „rezgőseggűt",
a „Patakiékat". Utálta a kutyákat. De azért Gömbivel
a végére már jól kijött. A kerti műanyag székén ülve,
lábával simogatta néha. Nem vallotta volna be,
de az ablakból néztük.
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