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fortélyát ismerte meg az évek során, többek között az értékes patinát képező legújabb technikát 
is. Az újdonsült „remekművet” legjobb tudása szerint bírálta el. – Királyok leszünk!, biccentette… 
Mosolyuk összevillant egy pillanatra, de András csillogó tekintete ismét a markában lévő hami-
sítványra siklott. (Két kipirult orcájával úgy festett, mint egy jóllakott ájtatos-manó). Elemér 
tudta, mi következik most: András meghívja őt egy korsó Borsodi sörre. Elemér azonban elhárí-
totta a szívélyes invitálást, egy időre ugyanis elment a kedve az emberektől. A Tóról beszélgettek. 
András maga indult a kabátjáért: „Akkor egyedül iszom le magam a sárgaföldig… Végül is, nem 
vagyunk összenőve.”

Elemér álmot látott. Álmában ő volt Robinson Crusoe, egy lakatlan szigeten, amelyet kör alakú-
nak látott. A sziget körül sötét zátonyok tornyosultak, a parti fövenyen forró, hófehér homok. 
Zúgott a tenger.
A Hold, mint egy hatalmas, fényes érme, úgy ragyogott az égen; néha arany volt, néha ezüst. 
Elemér álmában megsimogatta a Holdat. A Hold arcán TÓ volt, fekete, mint egy sebhely.

– András! … András! – kiabált folyamatosan, elhaló hangon.
– András! … András! 

Rajtuk ütöttek a kommandósok. András (és) Elemér nem tanúsítottak komolyabb ellenállást, a 
rend őrei könnyűszerrel ártalmatlanították őket, biztosították a helyszínt. A szembesítésük előtt 
kihallgatták őket, külön-külön.
 

– Mindent lefoglaltunk. – mondta a nyomozást vezető altiszt. Elemér elérzékenyülten mérlegelte 
az elébe tárt bizonyítékokat. A hamisításhoz használt eszközökön mindenhol András ujjle-
nyomataik voltak. „Mintha már meghalt volna.” – emlékeztették Elemért. Elemér áhítatosan 
felsóhajtott. Az aranyak közt egy ezüst éktelenkedett kirívóan. Elemér csak a díszes előlapot 
látta, KRISZTINA KIRÁLYNŐ képmásával. – „Hibátlan darab”, diktálta tárgyilagos hangon a 
jegyzőkönyvbe. – „Tükörfényes”. – Igaz, nem volt rá szükség, hogy másmilyen legyen…

Nyirán Ferenc

Felhőszaggató
Ez a szürkeség napok óta.
De hiszen ősz van. Sosem
volt rád jellemző a mélabú.

Akkor meg minek lógatod
az orrod? Pórusaidon most
beszivárog a nedves, ködös

állapot. Letaglóz, mint egy
állatot. Barlangodba húzódsz.
Onnan kifelé tekintve még

csak-csak kibírható a nyálkás
létezés. Ahol már semmi sem
biztos, csak ez a rideg és

iszamós világ. Nincs kapaszkodó.
Odalettek a harsány, napfényes
tavaszok, vibráló nyarak. Most

az ősz birtokol mindent, közeleg
az elmúlás. A tiéd is. Ne várd
meg a telet. Kelj fel a karanténból,

menj a hegyoromra. Nyúlj fel az égre
és kezdd el szaggatni a lelógó
szürkeséget. Akad még ott valami.

A lány
A lány még mindig
szerelmes. Barátság és
szerelem pengeélen jár,
mondta kétértelműen 
egy éjjel. Nem mertem 
magamra érteni. Jól 
tettem, mert nem rám 
gondolt. Csak egy létezik 
számára tizenhat éve már. 
Huszonnégy, amikor végre 
elveszíti a szüzességét. 
Most két macskát simogat. 
Meg önmagát. Maszturbál. 
Zenét hallgat és Berkesit 
olvas. Össze tudja egyeztetni
József Attilával. Rendetlen. 
Szereti a sört. Sír, sokat. 
Szeret jótékonykodni.  
Szeret főzni és enni.
Makacs és álnok, mint egy 
tősgyökeres cívis polgár.
Nem felejt. Nem bocsát. Már 
nem ír verseket. Nem
kontárkodok bele. Görgeti 
maga előtt az éveket. 
Elhízik és megcsúnyul 
észrevétlen. De szerelmes 
mindhalálig. 
A lány.


