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Nyirán Ferenc

Mint egy 
verssor
Az idő gyorsult fel, nem 
te lassultál. Milyen különös
ez is. Einsteint utolérni
olykor nem egyszerű. Az
arcod ködbe vész, mint 
a visszavonhatatlanul
elveszett dolgok fájdalma.
Néha látlak azért, kísértesz
álmaimban, de ébredvén
semmivé foszlasz. Csak
az íz marad meg a számban.
A párnára csordult nyálban
rád ismerek. Magányos vagy
és kikutathatatlan, mint egy
elárvult verssor.

Full Moon
Telihold van. Fázom. Koboldok 
szaladgálnak az ágyamon, rajtam.
Nem vagy sehol, csak az álmok 
telt öle ringat. Messze mentél, 
hogy így közeledhess egyre. 
Kint eső veri a párkányt. Kopog 
a bádog, mint koponyám falán 
bent az üresség. Fülemben hallom 
szívverésem. Micsoda kettőség feszít: 
álmok telt öle és üres koponyaház. 
Csak ez az éjszaka ne múljon el. 
Maradj velem, koboldok között. 
Lángolj hidegen. Full Moon. 
Fool Night.
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Párbaj
Halványan fénylik föl
a fém, mintha ébredezne
a penge. Erőt gyűjt az 
újrakezdés reggelén. 
Estére tragédiába fúl 
a nap. Alvadt vér színe 
lesz az ég aljának. Szelíd 
szellő járja át mellkasát, 
melyet a vas megnyitott.  
Láthatja mindenki a bordák
kosarában lüktető csillagot, 
amint lassan, lágyan 
elnyugszik végleg
az éj szelíd trónján.

Lépj ki
Mi lenne jobb? Állni
a takarásban, várva az
ügyelő hívását és végszóra
színre lépni? Ripacskodni
a magad írta darabban
főszerepet játszva? Vagy
meghúzódni a többi
statiszta között szürkén,
észrevétlen? Előadás
után elhúzni a büfén
át a hátsó kijáraton?
Nem volt elég újra
és újra belezuhanni
a zenekari árokba?
Nem te rendezed a
színművet. Lépj ki
végre egy alig látható
tapétaajtón a 
mulandóságba.

Sosem 
hittem 
volna
Olyan elegancia áradt belőle,
mint egy francia nőből, aki
előkelő iskolákban nevelkedett.
Sosem hittem volna, hogy
hátrahagy mindent. Hogy
velem tart az erdőbe. 
Együtt irtjuk a bozótot.
Építünk magunknak rönkházat,
gyűjtögetünk. Gyakran
vadászunk. Láncfűrész híján
fejszével vágjuk a fát.
Takaros rakásba gyűjtjük
a tüzelőt. Hogy meg tudja
nyúzni a lőtt vadat.
Évekig éltünk a nehézségek
ellenére is boldogan. Sosem
hittem volna, hogy egy éjjel
rám emeli a baltát.
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