
3

Tornai József

Evolúciós…
Evolúciós csőd az ember.
   Mire vársz még?
Ne gondold: holnap más lesz
a török, a kínai, a burmai, a rác nép

vagy a spanyol, a francia, a szerb,
   és a magyar meg a belga.
A gének, mint kétfejű borjún,
elvégezték a torzítást rajta.

Az új orosz olaj-birodalomban
   alig maradtak élve csecsenek,
Irakban síiták és szunniták kölcsönösen
fölrobbantják a más hitű gyülekezetet.

A zsidó harci gépek egymással versenyezve
   vadásszák a szétszaladt
éhezőket. Indiában keresztény páriákat
gyilkol a legfölsőbb hindu kaszt.

A belgrádi pátriárka arra
   szólítja föl az államelnököt,
öljön meg minél több koszovói
albánt, ha még nem ölt.

Szudán tankágyúkkal darabolja
   a szomszéd ország négereit,
Afganisztánban egy-egy tálib 
száz ellenhívőt is égbe röpít.

Pakisztán miniszterelnöke merénylőkkel
   tünteti el az ellenzék-szerette nőt.
Nálunk öt cigány halálra veri
az apát a kislánya szeme előtt.

Amerikában minden hónapban
   céltáblának nézi diáktársait egy ámokfutó.
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Szegény kurdoknak biztos nem kedvencük
a bombázós „török induló”
Indonézia tamil tigrisei
   golyószóróval etetik a falvakat,
Guantanamón a jenkik betonketreceiben
őrülnek meg a zsákba-húzott irakiak.

Bármerre nézek, hazudnak, hazudnak
   lengő nyakkendős politikusok,
guruk szájából a megváltás boldog
ciángázfelhője párolog.

A minden mindenek mindene
Nincs rossz-tetősebb, hazug-sárosabb szentély
a világvége-jövendöléseknél!

Mit hallok, látok, attól rettegek,
minden száll, bozsog, szilárdul, remeg,

percre se szűnik a végpusztulás
helyén a milliárd forma-variáns:

csillag, kvazár, galaxis és
állati-emberi ellés-születés,

rovarok, kígyók, spórák, skorpiók
lepnek el másik lehűlt tűzgolyót,

ha ez a Föld atomcafatjaira hull:
gőzöl a szörnyű leves forralatlanul,

és nem engedi meg senkinek a lét,
hogy megállítsa bármint kerekét,

forog-forog a hétfájdalmú szűz
medencéjéban a gyémántköszörűs,

a mindent széporzó, összerakó halál
hegygerincen, tengerek halcsontvázainál.

Dühe szüntébe ne kapaszkodjatok,
tengelyeteken pörgő hús-áldozatok:

a sokvilág, a sokvilág, a sokvilág
rajtatok tölti ki bosszúját!
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Jó lelkek voltak, kik ősrégen azt hivék:
eljő az isten, a nagy, szent herélt,

belevágva karmát e borzalomba,
hogy a fény-sötétség gőgjét, ím, lerontsa.

De senki-senki, semmi-semmi nem juházhatta meg
jóllakhatatlan üzekedésében az életet,

a minden mindenek mindenét, a hatalmas űrt,
és nem volt ellene vágy, nem volt, ki szájából menekült,

mert élni-ölni kell, mindig kölkezni és imádni azt a
kan-szukát, aki véres állkapcsát nyalogatja.

Dicsőséges féreg-ruhám
Száz halottam a szobámban összegyűlik,
ezer halott a szobámban összegyűlik,
tízezer holt a szobámban összegyűlik.

Nem tudom már, melyiküket is ismerem,
nem tudom már, melyik vétett énellenem,
nem tudom már, melyik volt kilenc szerelmem.

Egymást tapossák és el is hallgattatják,
tépik, ronggyá foszlatják egymás gúnyáját,
szobám padlóját a földig föl is túrják.

Lehet, azt várják, hogy én is halottan
keveredjek el a penész-sokadalomban,
ugyanolyan fehéren és összekarmoltan.

Hiába lefektem, éjszaka is ott forognak,
egyik ablakom után másikon kopognak,
bal és jobb fülembe susogják: halott vagy.

Cicorász a halál, hisz megvetemedtem,
nem lesz más utam e földön nekem sem,
kezdek vért folyatni csont-szájú seregben.

Igen, végem, mert erre szült meg anyám,
sötétség rág majd a nap foga után,
ősz szabja ki dicsőséges féreg-ruhám.


