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TORNAI JÓZSEF 
 

Állkapcsok 
 

Nem szereted ha belédkarolok 
kérdezted szemrehányó hangon 
talán némi csalódással is mikor 
Chopin után a várból gyalog 
indultunk lefelé a Moszkva-térre 
különben olyan lebegő-zöld hangulatban 
voltál amilyennek már régen nem 
láttalak azt feleltem dehogy csak 
a kezemmel is érezni akartam a kezedet 
és mentünk tovább az ismerős kőkockákon 
aszfalton az aznap éjjel lassan  
kinyitódó és azóta összecsattant 
kétségbeesés állkapcsai felé 

 
 

Fájdalom-madarak 
 

Csak mostanában sőt csak a legutóbbi 
hetekben s akkor is csak kutakodó 
kérdéseimre kezdted mondani hogy 
afféle szőke kékszemű férfi volna az 
ideál-típusod de mikor egy fogadáson 
bemutattam neked egy szőke kékszemű férfit 
fölhorkanva hárítottad el a föltételezést 
hogy tetszett de vajon tetszettem-e én 
az eredetileg azaz az ismeretségünk elején 
még barna hajammal és sárgásbarna 
szememmel erről soha nem mondtál 
véleményt azt viszont többször éjjel 
és szeretkezés vacsorázás közben is 
mondtad szép vagy kár hogy nincs film 
a fényképezőgépben néha még azt is hozzá- 
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tetted milyen fiatal vagy a dunaparton 
nemrég míg lenéztünk az ágaskodó árvízre 
azt magyaráztad akkor látszom tíz évvel 
fiatalabbnak ha teljes erővel téged nézlek 
különös mércéje ez az életkornak férfi és 
női lélek elegyülésének gondoltam én 
akkor a vadgesztenyék betegesen rozsdásodó 
lombját vizsgálgatva olyanok voltak mint 
állva megégetett fájdalom-madarak 

 
 

Halállal együtt ölelõ 
 

Hogy lehetne a megfelelő 
szavakat mots justes megtalálni 
arra amit én irántad éreztem 
az angolban néha animal 
love-nak mondják szenvedélyes 
szerelemnek szokták fordítani 
én a téboly fölemelkedő napjának 
neveztem egyik legelső rólad írt 
versemben később ilyenformán 
próbálkoztam kisértés az agyamon-ölemen 
kopár örökimádat ez volt a harmadik 
terminus technikus-om egy 
pillanatban ezt is pontosnak éreztem 
végülis nincs jobb mint 
amit a halál írt halállal 
együtt ölelő szerelem igen azt hiszem 

 
 

Az összes emlék 
 

Enni és inni elmondta már valaki 
mekkora istenkáromlás vágni a 
húst szánkba rakni rizzsel 
salátával és inni rá 
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mintha a halottunkat akarnánk 
belefojtani a borba 
milyen ocsmányul 
mozog a kitátott szánk és gyász-roncsolta 
arcunk ahogy zabálunk 
temetés után mindjárt mintha 
attól félnénk megjelenik 
a halott és legyömöszöli 
torkunkon az összes emléket 
amit sose tudunk megemészteni 

 
 

Titkos betûk 
 

Nem tökéletes 
szerelem siratása a gyászom 
kagylód csak félig nyitottad ki 
aki most túl vagy minden tenger-lázon 
 
nem sóvárgásunk torony-hulláma 
volt ez a csavarodó hat év 
sose engedted egészen fölmagasodni 
a tetejét 
 
jaj ha végig együtt lobogott volna 
vérünk és napunk 
de benned gyors kitörések után 
az ősvad mindig kimúlt 
 
és megint üldözni kezdte 
egymást az éjsazakai igen és a nappali nem 
titkos betűk vagyunk a halált 
nem szabad számon kérnem elégetett szíveden 




