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TOR NAI JÓ ZSEF

Mint a víz be fúlt
Kheirón csak ar ra nem szá mí tott
hogy nem min den ki vi lág meg is me rõ
esz me-ál lat mint õ

leg elész nek pár za nak na poz nak
a ten ger par ton

sok ken ta ur hisz az is te nek kel sé tá ló
tör pe- és óri ás mes te rek nek

kis csi kók ma rad nak na gyon tet szik ne kik
az órégen el hang zott nó ta
ha csak nem lesz tek olya nok mint a gyer me kek

ó az átok hogy vi gyáz nia kell ki nek
nyit hat ja föl a sze mét

év ez re des vas tag szem hé jak
a hom lok alatt moz du lat lan éj-tó csa
a hom lok fö lött

fi lo zó fi ai zász ló se hol
a sza bad ság ün ne pe in
men  nyei nép me sék föl vi rá go zott temp lo mok ban
kí gyó mé reg csö pög az ol tár kö vön ó

hát ma guk ra ma rad nak a Budd hák
Nágárdzsunák Ko per ni ku szok Dar wi nok
Nietzschék Freudok aszt ro fi zi ku sok
Kheirón a ro ko na i val is csak
a ha lász lé fõ zés rõl
új au tó árak ról fe cseg het

a ba rá ta i val is a
sze rel me i vel is a köl té szet láng el méi
hang-sö tét ben mik ro fon-csõ rû var jak

szõ ke és szür ke és acélfekete hor dák
ká ro gá sa-pan cso lá sa
szuty kos ref lek tor-bó lé

ba na li tás-ra gacs por nó is ten nõk
fé ti sek csó kol ga tá sa
az ér te lem méne nem fo gan

Kheirón le haj tott fej jel
a ne on fén  nyel el ûzött õs atyák
vá ro sa i ban se hol szi get bu gyu ta ság-ürü lék
szus  szan-ra gyog

így re mény ke dik de le het-e
még koz moszt lé le gez ni a fû rész gé pek
fo gai közt vo nag ló er dõk ben

négy pa tá val s két kéz zel nyúl va
a gya nak vó nap ko rong fe lé mint a víz be fúlt
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Az tán
A ken ta u rok tud ják a ken ta ur lé nye
elõ ször a föld ré sze
az tán a Napé-Holdé-Fiastyúké
az tán a Tej úté

az tán a 130 mil li árd nyi ga la xi sé

az tán a multikozmoszé
az tán a multijelené multijövõjé
ki ke re ked ve a multiidõbõl-idõtlenségbõl
multiûrbõl-ûrtelenségbõl

a ken ta u rok tud ják a ken ta ur lé nye
íme a szél lel-pá vás ko dó Al ko tó va rá zsé és a
szal ma vi rág azt ének li

íme a szir mom
íme a lel kem

de lel kem nincs
de szir mom nincs de

sem mim nincs a vi lág fa-csú fo ló
já té kok ból

Ken ta ur-dal
Nép dal ok kal a fe jem ben
én a ken ta ur-je len ben
csak jö võm re sanditok
mi lesz hogy lesz
lesz-e még lesz
ez szügyemben a ti tok

a föld meg ma rad-e föld nek
vagy csak egy agyag-ko pasz
csil lag lesz a Tej út al ján
hisz teg nap is hirek jöt tek
el vi szi egy napszél-hul lám
a pil la nat nyi ta vaszt

is te nek nek volt sze szé lye
lel ket lök ni a vak ég re
s nem tö rõd ve már to vább
meg ma rad-e a sok rög lény
azt se tud va mi a tör vény
mely sor suk nak szab ha tárt

így dün  nyög ve egy-egy nó tát
vá lo gat va õsi for mák
szö ve gé ben re me ket
azt gon do lom ilyen kin csek
bir to ká ban nyel ve met
a sír se za bál ja meg
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fú jom hang nél kül a gaz dag
rit mu sok kal te li ra kott
bú son gás em lé ke it
ami ket rám azok hagy tak
kik nek sza va egy re hal kabb
ahogy az idõ tö rik

hon nan jön nek hol alud tak
míg Bar tók s Ko dály nyo mán
meg száll ták a ko po nyám
s hi á ba hogy a sok dú vad
ti port raj tunk vé re sen
el ti por ni so se tud tak

szól ja tok hát kelt se tek hát
haj nal ban még mi e lõtt
az ér te lem ké se meg vág
hív ja tok Tisz ta Erõk
vissz han goz za vá pa hegy hát
a leg na gyobb örö möt

Öreg ken ta ur-szív
Már csak szim bó lum ként
leng fe je men egy-két
szál nyi ré gi haj
de ha ér dem rend nek
ha ra pom a mel led
ér mét sem mi baj

fö löt tem az ar cod
ajaj hogy vi har zott
mi kor már be léd-
evez tem-cso bog tam
csak ne hogy ki olt sam
hús-bok rod tü zét

így az tán ál mom ban
olyan har csa vol tam
ki há ló i dat
ad dig húz ta-tép te
míg ma gát itélve
be léd is akadt

reg gel csak ne vet tem
hogy fél-ré vü let ben
ím ne kem ju tott
exaltációja
tes ted mis  szi ó ja
a gyö nyör-ho zód

vágy-kövezte ol tár
te nem gú nyo lód tál
öreg sé ge men
tud tad a szép sé ged
ro ha mán föl éb red
kentaur-szivem


