
Tornai József
Képzeletem

Mi a vers? Amundsen-expedíció,
kék forrás, befalazott gondolat.
Még ez se elég a múzsáknak,
szabadon kell eresztened orrszarvúidat.

Szántsák föl végre a tespedt,
évszázad-reves égedelmeket.
Nincs másnak joga, költő,
hogy új bálványokat fessen, csak neked,

ki magad vagy, nem a rím,
hanem a rima-vadász,
metaforák keblein a szó,
de mit kiabálsz?

Ébresztő, emberek,
eleget gyönyörködtetek a mocsokban!
Én a fénybe szállást hirdetem,
mind elvakultabban.

Mi a vers? Olyan lakoma,
hol ezer csönd eszi meg 
síppal, dobbal, nádi hegedűvel
a képzeletemet!
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Vallásom
Egyetlen költészet
egyetlen vallásom,
egyetlen varázslat,
egyetlen szavam,
egyetlen éjféli ének, tánc,
egyetlen áhítat a beszéd templomában,
egyetlen faragott ima,
egyetlen nyelv, ha már senki sem érti a verset,
egyetlen kék híd a túlsó partra,
egyetlen remény agyagba égetett ékírása,
egyetlen lélekzetközi csönd,
egyetlen csodálkozó pillantás a lepke szárnyára, 
egyetlen tarkaszőttes álom, 
egyetlen virágfüzér a szerelmem nyakán,
egyetlen nyíl a Napba,
ó egyetlen csillaganyám-csillagapám,
egyetlen kiűzetés a gyerekkorból,
egyetlen és hosszú hold-nevetés,
egyetlen megnyitott asszony, 
egyetlen isten fa odvából kivillanó szeme,
egyetlen semmi és mindenség:
egyetlen vértanú-kiáltása a keresztfán elrothadó
paradicsommadárnak.
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Göncölszekerem
Hány éve nem látom a Göncölszekeret?
Mióta nem verem föl füstös sátram
a Vadgalamb-tisztáson? Nem gyullad tűz,
ha holdjával kivirágzik a földtől
égig dübörgő éjszaka. Ott ment a Göncöl!
Fönt, az akácok fején! Figyeltem négy 
kerekét, az egyiknek halványabban guruló
abroncsa volt. Én az öregség láncát tépem most
az emeletes házak előtt. Itt nincs csillag,
nem sivít rám a bagoly. Nincs félelem
a homályos űrtől, a virradattól, hogy soha-soha nem 
jön el, mint kint az erdőn, hol néha
megnyikordult az ág, a szívem remegett,
bevallom, teljesen egyedül, elhagyatva.
A Göncöl aztán ballagott tovább nyugat felé,
én az álomba. És reggel, mire hangversenyezni
kezdtek a sárgarigók a kékharkályokkal, 
kibújtam a műbőr sátor szája elé:
két kezemben az ősvilágból föltámadt
Nap óriás, vére aranykorongja.
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Halálom
Fogjátok meg a kezemet:
megyek a halálba, megyek.

Itt is hagyhattok egyedül,
lényem úgyis egy legbelül

fával, lepkével mint atom,
pihédzik madárfiakon,

halak és párzó állatok
vérében a mohó utód,

s lányom, fiam is, unokák 
hordozzák sejtjeim tovább.

Mégis a kézfogásotok?
Végső percemig akarok

veletek lenni  ugyanaz
a gyerek nyár, öreg tavasz.

Aztán: mindenség-szerelem,
gyötrődik át a végtelen

formákon, génen, libidón.
Honnan tudom, honnan tudom?

Ó nem, nem a semmiből
nyílik meg a kék öböl:

de örökké árad-apad
időnk a csillagok alatt,

naprendszerek beleiben
új szupernova nyög velem

s nem más a kezdet meg a vég,
mint Napból gyökérző sötét:

a teremtéstől habosan
acsargó-üvöltő folyam.


