
T O R N A I J Ö Z S E F 

Elmenni oda 

Elmenni oda, ahova nem lehet, 
és látni dombot és időt 
s nem találni a földnek-hajlott diófát, 
nem találni zőldmohás erdőket, vadvizeket, 
gólyát, bíbicet, rétisast, ebihalat; 
összevissza növényi mámort a vizek alján: 
hínárt, békalencsét, fehér, 
vaskos, ízeit nádgyökeret, 

elmenni oda és nem találni 
a síkföld teremtett homok-titkát, 
ami úgy húzott magába, úgy ijesztett, 
hogy szomorú voltam tőle és eszeveszett, 

elmenni oda a kiszántott pagonyok, 
bokrok, sömlyék pusztájába, 
a fehérlő homokra, felhőkig táncoló 
forgószélben; laposok és domboldalak 
rozsvetésébenr kukoricásaiban, 
hol még úgy állnak a fekete akácok, 
kúnhalmok, ördögcérnasövények, 
mint a kiűzetésem előtt, 

elmenni oda, bejárni a pacsirtás, forró dűlőket 
újra és újra; a lábom, a talpam 
ünnepe nagyobb, mint a szememé, 
a bőr, a hús erősebben csókolódzik a görönggyel, 
fűvel, kórókkal: mert nem 
emlékezni kell most, hanem poros, 
ötvenéves gyerekarccal, izzadva, félve, 
újra belenőni a földbe. 

Hozzátartozik 

Hozzátartozik a nyár keresése, 
az egyetlen nyáré, ki beláthatatlan 
nyarak bőréből vedlik elő, hogy az 
nyaram legyen: belső, gyerekkori, 
lefejthetetlen fénytömeg, 

messzi 
az egy 



ötven év, ötven ismeretlen 
és egyre kiismerhetetlenebb esztendő: 
egy idő- és sugár-szomjas lény, kinek rög-érveit 
végül is magamba töröm, 

hozzátartozik a szívem görcs-szerű, 
lucskos, kétségbeesett madárszárny-verdesése, 
a pillanatonként újra kivívott tovább-tenyészés, 
meszesedő hátgerinc-roppanás, 
tüdők, nyálkahártyák, vese, epe, nyelőcső 
buzgalma, kiszolgáltatottsága, 

szemgolyóm feszülése, 
szétszakadása: ittlétem és föloszlásom, 
mikor majd fű villan árokpart-mellemen 
és a bodzabokor csillag-ernyője 
kinyílik fölöttem kozmikusán. 

Tűzkép 

Abban a titkos történetben sínek- között, talpfákon kopog a lábom. 
Jobb szárnyamnál töredezett, haldokló fenyők, homokdombok; bal szár-
nyamnál akácosok, síkság. Minden kiégett, érzem a hirtelen lepörzsölő-
dött fű és gaz szagát. 

Tessék: legotthonosabb tűzképem. 
Az égbolt-tükörben megnézem magam: sovány gyereklény, lenyúzott 

térddel, tüzelő réz-arccal. Micsoda sivatagi anyaföld! S már nem tudom, 
mióta húzom ott a szárnyam a vasúti köveken. A nap mindent elpusztí-
tott, szétgörgetett mellőlem. 

Levetett glóriám csattogtatva énekelem himnuszaimat. Titokzatos a 
homoknyelv, az olajfoltos por. S ott vonszolódni tovább, verejtékezni és 
szomjan dögleni —, ez az én titkos történetem: egy láng-őrült nyárba 
lezuhant angyalé. 
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