bözik a többitől. Különbözik abban is, hogy itt a végzetessé vált élethelyzet
komoly és tiszteletteljes számbavételét végezte el.
A háborús korszak, mint tudjuk, Európa-szerte megtévesztett, megrázott,
megrendített vagy önmagából akár ki is fordított sok kiváló embert. Nyíró
József munkásságának sem a politikai, sem az irodalmi vonulatát vizsgálni
nem egy efféle írás feladata. Ez nem is lehet szándékom, hisz ez még az
irodalomtörténészekre vár, együtt az országot elhagyott András Károly, Cs.
Szabó László, Gombos Gyula, Kovách Aladár, Kovács Imre, Márai Sándor,
ölvedi János, Szabó Zoltán, Zilahy Lajos és Wass Albert szerepének tisztázásával a magyar irodalmi és közgondolkodásban.
Nyírő József halála évfordulóján el kell mondanunk azt, hogy ezzel az
utolsó írásával a huszonegy székely ember kopjafája mellé odaállította a magáét is huszonkettediknek, ha nem is a kolozsvári házsongárdi vagy a székelyudvarhelyi katolikus temetőbe, ahogyan szerette volna, hanem a madridi
almudenai temetőbe.

KISS ANNA

Kockás mező
Sötét gyalog
reménytelen
helyzetben,
szövőszék
csapófájáról
csüngő
pillék, tearózsák szíve körül
a bástyák már omolnak, a
hold sem rejtőzik el, kabócák
felejtik múltjukat
a
szótáron, és a puszpángbokrok alján Samáel
szakrális nagy
sötétje,
s tán a teknős,
koraesti étrendjén
álomig
tűnődésekben.
Fiatal
vadlóherelevéltől
a világra
szabadult tűnődések szerte a
kőkerítés aljáig, s a lépcsőt
felülről elborítni
látszó
levélzöld:
kővázából
kihajló okkupációs
szándék,
liliomfélék stratégiája,
és a
házi nemtörődömség
még anyánk
idejéből, ki könnyű
rétesek mellé szervírozta
a
vegetáció édeskésen,
lassan
kezdődő összeomlását
is,
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mi csak végső
mérlegekhez
igazodik, s a fonnyadt
szirmokkal nem gondol!
Levelek alján
folyamatos
halál, magukba
hulló,
s kiáradó
létminták
Toktogul hercegnek, nekem és a
pilléknek,
hogy a
vászoncipőket
útnak
indítsam
egy árva szótárral a
zsebemben,
a rigókra hagyván a kőkerítés
övezte kertet, s túl a
roncsokat húzó sárga
angyalokat,
Pelbárt lovait, a lovászok
gőgjét, a Körös
hídján
hezitáló Szent
Virgilt,
landoló hattyúpihét
a vízen!
Négy üres fallal és a szövőszék
padjával rendezetlen
érzelmek
túl sokáig tartottak
itt,
a Doktor kérdő
tekintetére
túl sokáig nem leltem
választ,
és az Öceánum imbolygó
partján
sem lelek, hiába
köszönnek rám
Amszterdam
bólyái, Rembrandt nagyapó
szeles
ablakai. Adieu, vén Európa!,
én szeretlek, krétaszíneid
is,
kerékpármániád,
kék
mocsáron
bóklászó túristáid!,
gondolj
derűvel
rám,
akaszd a szívem fölé nagy őszi
leveledet, becsülj meg!
Ifjúságom egyetlen földje
voltál,
gördülő felhőid
szavatolták
óriás kárpitjaimat,
míg hennát,
aranyat vont közénk egy
délután baoba fája. Két
könyök
utcai vörösmárvány
majmok,
töredezett
szentélyfal,
Kui Pá
egyszerre két ajtóban,
hogy „a Doktor
papírokért
kilincsel,
Miss Akárki
pedig
köszöni,
jól van! A
terepjárót
ki sem rakták a partra,
és a
nyersgumiráktár
már
égett...!"

Délutáni
eső kinn a törött
edényeket
hangolja,
óriási kagyló a rizskalácsok
között: az Öceánum,
mi kivetett
esőre
hangolt nagy
kőedények
közé a bambuszfüggönyök
s az alkony
fapapucslármájában
álmodott
másik létre, arccal
hennaszín s arany égnek,
vagy csak a
denevérek
hadának,
Samáel ha
tudja,
ki a szótárt
ugyanott nyitja fel,
ki apró tojásokat talál a féleresz
használaton túl terjengő felén, és
visszatakarja őket óriás
legyezővel,
parázs-,
főzőbanánillattal!
ki e létből igazán
fel sem ébredt világra
megjelölte
homlokomat, csak tűrte, hogy
bajlódjam a szövőszék
szálaival.

jaa

