
 

TORNAI JÓZSEF 

Levelet írt a kis kanca  

 

Levelet írt a kis kanca 
nem hiszem el hogy hetvenen túl 
már nem lehet mákonyos egy kentaur 
szája a szerelemtől 

 
odakínálta villamos testét 
a hóhérának 

 
De nem jött el vele a szépség 
nem kezdődött el az évszakok összekúszálódása 
egyetlen virággá 
egyetlen pillanattá 

 
nem lehetett semmit learatni 
és az ágy üresen várt a halálra 
 
 

Emlékszel  

 

Emlékszel hajtincsed bronzát szemedről félrehajtva  
azt kérdezted mi volt száz életemben 
a legnagyobb hibám  
 

nem bírtam elviselni a kentaurok 
butaságát elvörösödtem és ordítottam mikor azt 
mondta a névnapi asztalnál egy nő 
ti tudtátok hogy Bartók 
zsidó volt egy életrajzban 
olvastam 
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nem lett volna baj ha az 
de egy tévedést vádként őrjöngve elrohantam 
 
este hiába egyeztünk meg a  
feleségemmel valamilyen vitás kérdésben 
másnap ugyanazt a birkapatás 
véleményt döfte a fejembe 
nem volt semmi orvosság 
 
apám nem akarta elhinni 
az űrhajó fönnmarad a világűrben 
veszekedtünk megsértettem 
 
egy kentaurtársam kinyilatkoztatta 
az angol nem nyelv tudsz angolul nem 
azt hittem megölöm úgy kiabáltam 
 
szomszédom fény-allergiás virágokat 
ültetett a napra látod elégnek itt 
a levelei ó a locsolástól 
sárgulnak meg vágott a szavamba 
 
halálunk után újra meg újra 
testet ölt a lelkünk tanította 
önkéntes filozófus útitársam 
a vonat ritmikus csattogását túlkiabálva 
udvariasan csak magamban fortyogtam 
 
emlékszel meséltem a nyakadat csókolva ezer 
esetet még pedig butaság miatt elveszteni 
a fejem ez is butaság ó az én 
 
kín-mosolyom 
emlékszel 
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    Ilyen kopaszon öregen már... 

 

Ilyen kopaszon öregen már 
minden nap öröknap 
 
hálálkodva vizsgálom reggelenként 
lótestem tagjait a szemem alatti 
lövészgödröket 
 
homlokom mögött tükrösen 
új kérdések 
 
ember-létem éppúgy megmérem 
mint az állatit 
 
szargasszólény maradtam volna 
ha fiatalon meghalok szép az alkonyati 
kentaur-kor 
 
nem álltam meg egyetlen rögeszme 
völgyében sem talán 
ennyit elmondhatok 
 
fölrúgtatok egy magaslatra 
susognak patám alatt a sárga fűszálak mind a 
testvérem 
 
csak a dombok filozófiája érdekel 
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A húsosan gömbölyödő far  

 

Nem tudtam hogy te 
minden kentaurmént szeretsz aki megtetszik 
 
csak a magam hipnózisában hittem 
pokoli folyóba merültem 
te a pikkelyeidet csillogtatva 
úsztál le-föl 
 
elvetted az akaratom ahogy 
a többi kiválasztott ménekét is 
 
ó a kentaur nem okosabb szerelmes 
mint az istenek és az emberek 
 
nem tudtam hogy legszebb az örökké újfajta 
párzásra szomjas kentaurkanca 
 
ha csak mellettem maradsz egy perc alatt 
megöregszel egy perc alatt 
csontos gyümölccsé aszalódott volna 
a húsosan gömbölyödő far 
 
én is mindig 
az illatába ágaskodtam 
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Semmi és semmi 

 

Éppen most kapta a hírt hogy 
két gyerekkori barátja is elment a kékbe 
 
nincs sok hátra 
 
kortyolja a borát az égen testvéri 
együttérzéssel 
hajtják le farkukat a csillagok 
 
minden út nyitva 
 
holnap is fölkelek és figyelem 
a meggyvágók cinkék cikázását az 
etető körül 
 
egy kentaur jobban tudja mi élet 
és halál még egy kortyot üresen a pohár 
az asztalon 
 
a kentaur és a mérleg most isteni szabadsággal 
lebegnek az űrben 
a halhatatlan ezüstserpenyők 
 
semmi és semmi 
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Mizericordia  

 

Nem tudja pontosan milyen súlyos 
a csapás 
 
talán nincs is súlya 
talán nincs is súlya az égnek kentaurok 
 
él a barátja nem él 
lehet beszélni vele többé soha nem 
 
mindenesetre nincs 
sóhajt a decemberi szél a nagy fenyő-atya 
reszketve gyászol 
 
a hiányzó fájdalmas barátot 
az arcát a szavát a kézfogását a tekintetét  
a léten túli nézőt  
 
mizericordia 
 
segítség 
 
 

Kheirón politizál 

 

Ha üldözik a csángókat 
kijelentem hogy csángó volt az apám 
anyám nagyapám nagyanyám 
 
ha billogot sütnek a megkötözött 
fekete rabszolgák húsába a keresztény 
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ültetvényesek koromtóban fürdök 
és testvérükként nyerítek 
az embertelenítéstől 
 
ha vagonokba hajtják a zsidókat 
hogy Dachauba vigyék a cián-csapdába 
csak kiabálok zsidó vagyok zsidó vagyok 
míg bele nem lőnek a jámbor szent-istváni 
suhancok az ötputtonyos Dunába 
 
semmi sem véd meg a kentaurok gyalázataitól 
 
csak ha lerúgom négy patám lófarkas zászlóm 
fölviszem emberfejem egy neander-kori barlangba 
lógok tótágast mint a denevérek 
 
és ömlik a világra a szar 
a szar 

 




