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Borsai Szandra

kolozsvári utcakövek

I.

széles volt mint a pesti nagyutca
méltóságában rendíthetetlen báró
kinek címe s neve fölösleges adat
a tapintható folytonosság így is úgy is körbezárja.

a Tudás és Hit utcáján
nincs szükség ravaszkás koldusra
ki utolsóként emlékeztetne ottfelejtett csatornafödelekre.

(Farkas utca – Strada Mihai Kogălniceanu)

II.

megálltunk a sarkon
a kisjárdán
(valakit megint éppenhogy
nem súrolt egy autó)
s bámultuk az emeleti ablakokat
ahonnan kihallatszottak
verejtékes gyakorlások
s farkaséhségünk dühét
csodájával fricskázta
a véletlen szimfónia.

(Bolyai-Kogălniceanu sarok)

III.

sosem tudtunk megegyezni abban
hogy a hófehérke melyik oldalán
a jobb vagy a bal oldalon
hogy melyik padon csókoltalak meg először
az ortodox templom mögött.

(Piaţa Avram Iancu)
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IV.
a legnagyobb szinte reménytelen
csendre vágytam
mint a szép híves patakra
hideg volt már kabátban ültem
a néhai házaspárral szemben egy padon
valahol vágták a fát
és volt ott három varjú.
(Házsongárd)

V.
mint kivert kutyák
kóbor hajléktalan angyalok
úgy jártunk a városban.
az utca volt az ágyunk
a kockakő a párnánk
a Fellegvár tetőtéri menedékünk
nappalink a Színház
s a Séták tere: kertünk.

úgy emlékszik ránk most is
halottainkban a villamos.
(Kolozsvár – Cluj Napoca)

VI.
csak később tudtam meg
hogy J. A.-nak is hívják azt a negyedet
hol egy bolond délutánon
hógolyózni tanítottál
és a blokkok között egy játszótéren
hóangyalt csináltunk ürügyként
hogy fekhessünk egymás mellett még-egy-kicsit
míg végleg meg nem vesz az Isten hidege.
(Carţ. Andrei Mureşanu)

VII.
súlyos házak keskeny utcák rejtették
titok volt a tér
bontatlan ékszerdoboz a város
majdnem közepén
a kockaköves tér a templommal
aminek mennyezetére
néhol csillagokat festettek
saját mennyboltot.
(Karolina tér – Piaţa Muzeului)
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VIII.

szombaton Ivanuskával sétáltunk
zöld rövidnadrág volt rajtam
rajta svájcisapka hímzett margarétával
vettünk képeslapokat megírtam őket haza hogy tavasz van
keresztelték a miniszter gyerekét
felvettük ahogy elhalad a villamos
elmeséltem milyen a Patriarsije
és kitaláltuk a helyet
ahol Annuska kiönthette volna.

(Sétatér/Nagypark)

IX.

minden reggel enyém volt a pillanat
mikor felkelt a Nap
a nagy lámpaoltó
s a közvilágítás még utoljára
szilánkokra tört a jégezüst járdán.
akkor fordultam le
a térre vezető utcára a parknál
kifigyeltem a lámpák ritmusát
s mire újra eszembe jutott
hogy vársz
már boldog voltam.

(Strada Andrei Mureşanu – Piaţa Cipariu)

X.

kilátástalanul zsúfolt volt
a hétfő hajnali busz
néztem ahogy sorra elmaradnak
átmenetileg ismerős földek.

Tordánál elfogyott az álmosság
adatott még lehetetlen húszperc
hogy visszafojtott vadsággal várjuk
mikor bukik át a busz a feleki tetőn
és sírva-nevetve meglássuk a Várost
a Várost a völgyben.

(Rocada)


