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Az idegen
Egy tiszta embert látok, ha rád nézek, 
és eltűnődöm olykor, milyen az, ha a 
szerelmét ízekre bontja az ember, 
egyszerre hűs elmével, tárgyilagosan 
nézve alanyát, és ugyanakkor meleg 
szeretettel ábrázolva a külső mögött 
búvó lényeget, a szervek vérrel teli dús 
halmazát, a salakot és mind, ami mögé 
nézve galaxisokat fedezhetünk fel, és 
amit megénekeltek már előtted a nagyok, 
hisz összes szerved megannyi csillagrendszer,
a máj, a szív egymástól fényévekre pulzáló 
világmindenségek, s az őket alkotó sejtek 
bolygók módjára születnek és pusztulnak 
el hétévenként, bár az ő életükben az időt 
más léptékkel mérik, azokban a rendszerekben 
te vagy az Isten, te élteted őket és ők is érted 
élnek, s ha olykor egyik-másik ellened fordul, 
legyőzöd, ahogy engem is, akihez éjszakánként 
álmomban idegen nyelveken szólsz, és én 
érteni vélem szavaidat, de ilyenkor 
meg- és felriadok tőlük.

Elnézlek, ahogy alszol, szád szélén 
mézédes nyál csorog, s bőröd alatt 
felsejlik egy rettenetes reptilián.
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Intés
Négyfelől fúvó szelek söprik
ki házadból botor szavaidat.
A tenger hullámai elmossák
a parti homokba írt betűket.
Ideje van a kevés beszédnek,
a fecsegés kora rég lejárt.
Legyél azért sovány beszédű,
hogy ne soroljanak az asszonyok
közé, akik a piactéren szaporítják
az üres szavak dzsungelét.
Ideje volt mindennek a nap
alatt, és te megcselekedted
azokat a maguk rendje szerint.
Amit elmulasztottál, most már
ne akard pótolni, az a folyó
már nem ugyanaz, amibe lépni
kívánsz. Ideje jött el a csöndes
szemlélődésnek, a nemakarásnak,
ideje van a nagy, végső
elhallgatásnak.

Egy élet ment rá, hogy megértsd
a prédikátor szavait. Hogy
hiábavalóság minden.
Hogy minden hiábavaló.

A tükrös 
szoba
Bekötöztem a sebeidet,
és amikor már járni
tudtál, elhagytál engem.
Most az egyszer nem
önzetlenül segítettem,
reméltem némi hálát,
hogy csak egyszerűen
megcsókolsz, mielőtt
elmész.

Sokáig kerestelek, minden
ablakon benéztem pengő
sarkantyúval járva éjjelente
a várost, de sokszor olyat
láttam, hogy azóta félek a
sötétben.

Aztán amikor már lemondtam
rólad, váratlanul felbukkantál.
Feszült rajtad a farmer,
inggombjaid szinte
lepattanni készültek.
Látszott, jól megy sorod.
Reméltem egy ölelést a
viszontlátásra, de nem
ezért kerestél. A hátad
mögé rejtett kezedben
megvillant egy kés a tükörben.

A hála sosem volt erősséged.

Nyirán Ferenc 1951-ben született Debrecenben. Kötetei: Apróságok kicsiny tárháza (2016, Műút-könyvek) 
és Kentaur (2018, Napkút Kiadó).


