
velem: hirtelen akart valamit, 
és felröppent, mint ha én hirtelen 
akarnék valamit, és, abbahagyva 
a mondatot, melyet így elfelejtek, 
kimennék — és hányszor történik így! 
mondat nélkül is! enni valamit, 
vagy inni valamit, vagy tisztogatni 
valamit, esetleg ki se megyek, csak 
helyben máris más lesz az, ami... és így 
kezdtük ezt is itt, bár még semmi sincs úgy, 
az bizonyos), vagyis egyáltalán nem. 

T O R N A I J Ö Z S E F 

Ny elvtelen lények 

Nyelvtelen lények, 
de már a nyelvcsonk forradása 
belenőtt a torkunkba, húsunkba, 
már olyan az arcunk, mint akárkié, 
már kiköhhentjük: mi az a nyelv? 

Kiállunk a zivatar elé és ordítunk, 
de csak a zivatar beszél, 
hangunk elakad a fogaink közt. 

Nyelvtelen lények farolnak a csillag-foltos levelek alatt, 
forognak, emlékeznek: 
anyjukat látják, gyerekkori kutyájukat. 

Ó akkor még mondták az édes szavakat, 
az anyaiakat, állatiakat, 

ó akkor a bodzafák még 
zöld szárnyra kaptak 
első márciusi 
hujjogatásuktől. 

8 



Minden elmúlt 

Minden elmúlt: minden évszak, 
minden remény, minden lelkendezés, 
minden szerelem, minden erdő, 
minden égi és földi folyó, 

minden isten és minden szépség, 
minden félelem, fölindulás, 
minden emlékezet, minden tűz meleg füstje, 
minden visszatérés, minden rebbenés nők illata után, 

minden nagyságból, győzelemből szőtt gőg, 
minden elindulás a kimeríthetetlenség országaiba, 
minden zsugorgatott erő és világosság, 

ártatlanságom, elmúltál, 
szívósságom, elmúltál, elmúltál, 

minden elmúlt: minden kötelék, 
minden vízparti meggyfa pergő szirma, 
a vad, aki voltam, a gyanakodva szimatoló, 
a lehetetlenségek szárnyas angyala! 

Minden szél-csattanás a homlokomon, 
minden bíbic-ugrás a zsombékos fenyéreken, 
minden sóvárgás, minden vízalatti, 
felhőalatti, combalatti úszás, 

minden, ami lehettem volna, 
minden összezavart látomás, csillag-hit, 
minden esőkopogás loboncos hajamon, 
minden első csók, első egyesülés: 

minden elmúlt, elmaradt egy dombon, 
minden fázó gömbakác egy kis ház előtt, 
minden szomjúság, mohos vödrű kút, 
minden húsvét és föltámadás. 

Csönd és hó-fény 

Csönd és hó-fény. Egy szürke facsoport alatt tűz. Nyirkos gallyak: 
száraz cigányzabot húzok ki a hómező teteme alól. Meszelt deszkákká 
vasalja a völgyek havát a nap. Ő ezek a télkopasz akácok! Ez a haldoklás, 
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ez a hosszú múlt. A sas a nagy domb lábánál röpül föl: szárnyának ár-
nyéka fehér arcomon. Mi vagyok ebben a föllebbenthetetlen országban: 
gyerek, halott ős, álmodott lókoponya? Földgyaluk heródes-pirkadata: 
eszik holnap a facsoportot, tapossák az erdőket. Fa-tömegsír: gyökértöl-
koronáig élve kitépett, remegő fák egymásra-tajtékozva. Látóhatárig tá-
tongó sírverem. Megfulladt fák folyama nap-koszorúsan. Nyomorult fák, 
állva, dombtetőn, hóban! Kuporgás és tűz: öreg, jövőtlen szellemek ölelik 
át egymást. 

Mammut-tavasz 

Ügy jött a tavasz, 
mint egy nagy, szőrös, meleg állat, 
mint egy mammut. 

Óriás volt az árnya: 
pirkadatkor megállt az ajtó előtt 
és sötétség szállt az egész völgyre 

s én két lustán lélegző domb között 
megtaláltam az utat messze, 
messze a mammut-időszámításba. 

KURUCZ D. ISTVÁN: NAPLEMENTE 
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