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TORNA! JÓZSEF

A tücskök
A kert mélyin. A tücsköle.
Zengenek. h(fJn4Ie,nTatnJe mindent:
létet és nyarat, knti-Jonti hat4lmllt,
söté~t, fényt.

A szeptember flkmáte ujját:
int: vége. vége. tiiakö1e,
emberek és madarak! VégeI

Már bmeIe a szo'1l1e,fügék,
szerelemtelen aSSZOnYOIe.V~I
Szél-csattogásban búcsúznak,
panaszkodnAk. könyörögnek. A tücsköle.

Jaj. vége, vége. vége. végeI
A fák ésf4szJJak közé
leifeszített eziút-húrjailton muzsikálnak
az 6rökéjben. A tÜCSkiiIe.

Az ürességet elért Buddha dala
Ha hallanátok, ha látnátok,
amit én most látok-hallok,
már semmit se tátnátok-hallanátole.

,
O ha!, mindenség..krisztus

Akkor is ugyanolyan szívtelenül

rángatnák ki dselemébo'7 a halat,
ha gUrgUJáZna az drjítd

fájdalomtól, mialatt

kopoltyúj4bó1 két ujj
a horgot kiszakítjaf

Mert a balnál, míg a földiiszek

vizeiben Ú$zik,nirJCS lény boldogabb.

d a mindenség-krisztus, kinek

pikMly-fényét lerryúzni akkora kárhozat,
hogy a lét szeme

belesötétül.
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Az isten-szemu.

Mire testembt1l trágya /esz,
mocsok sfekete rothadék,

már tudni fogom, hogy a lét ,
akár a Mount Everest,

ragyog vagy csak üres sötét,

amely fagyán át nem ereszt
semmi fényt, és az Örök Est
kioltja a nápok tüzét

bennem is, pedig mindig kerestem
lényben-dologban, ami szellem:
teremtés-nem-teremtés jegye.

rejtvény-árnynak löktek ide,
a Hatalmas A nyák méhe szült
megvakuini egy isten-szem4t.

T' 1. I
1IZev mu va

Tíz év mulva valahol egy kórházban betegen
gondol~m majd csapdáidon-szépségeiden,

tíz év mulva csaknem nyolcvan leszek s alig jutnak el agyamig
utoljára mondott színjátszó szavaid.

Lehet, hogy nem is élsz már! Énedre ráborul a halál végtelent.
Istenem, kit szerettem: milyen volt az arca, b6re, illata, szeme?

Ha élsz is, valami egészen másféle bo.lygón
mosod ki emlékeimból a hangom, wrseim, sorsom.

jaj, örök tagaáóm, nem szerelmem, nem is barátom:
gyönyöru ágyékú nostény, új szeretkezo.társakra vágyón,

azoknak az összefagyátt szí'tJÚasszonyoknak a maradéka,
kik isten büntetéséül buknak ki a/öld repediseibdl néha.

Tíz év mulva talán madár.lélek leszek, de most még

úgy sírok. mint egy gyerek. az utolsó lüiombibe-csókért,

az arany.illúzióért, hogy beloled angyalian

sugározhattam ki egy másik lényként magam'
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s lemondást, fOltámadást, üd'IJÖsségetse várva,
zuhanhauam bele, villámló szív, az éjszakába.

Ez a tel' is véres kinyitóJás mítosza. édes

szé~m: egyre szorosabbrm simuLni a sötétséghez,

kifáradva, eltévedve és visszataláJva
a teremtésbe: szentélyed pillanatába.

. Kardok
Váratlanul. A koponyámra.
Nagyon leeményen. Meglepódtem:
egyetlen ütés. Végem.
Mindig tHdtam, hogy
meg akarsz ölni. Mm
elp~títjále, aki kinyitja
magát: nem fl/drésznyire,
deégbolt-halálosan. Most
visszatemetkezem önmagamba. Veled
már csak az enyészet
karrJjaival szeretkezem.

1995.december 18.




