
A bányatónál
Hogy felnőtt vagyok, 
onnan tudom: nemzedék-
társaim öregedni kezdtek.
Az árnyékok a szem alatt,
a nyakon táskabőrré gyűrődnek.
Mint kavicsbánya partján
a horgász, Isten már ki-
kifog közülünk egy másfél
kilós pontyot, fél kilós
csukát. A horgászház
mellett tüzet rak, ebből
kijöhet egy közepes 
halászlé. Az elszáradt 
napraforgó lehajtott fejéből 
magok potyognak elébe. 
A veréb távolról figyel, 
az imákat egy álmos 
ördög hallgatja, talán így jó útra 
térhet ő is. A horgász kenyeret 
vesz elő, és bort tölt az evéshez. 
Szalvétának megteszi 
egy bordó szőlőlevél.

A vezeték ala�
A távfűtés vezetéke alatt itt
kis nádas volt, míg el nem kezdték
feltölteni.
Teherautó hordja most is
a földet, a betontörekkel
kevert agyagrögök ráhuppannak
békatojásra, bíbicfészekre,
sás, alga, hínár
vékony talajréteggé préselődik,
százmillió év múlva az ittlakók
majd kíváncsian nézik
a lakásuk előtti kőlapban 
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a lenyomatokat, ez egy csaptelep,
ott egy megkövesült könyv,
nézd csak, amott még kivehetők
a betűk, de akkor mért van 
mellette naphal?

Hány alkony szállt el fölöttük,
míg újra napfényre kerültek,
és hány napfelkelte?
Az új kor fiai ördögi lényeket
látnak a kőlakókban, házaik
papírból vannak, de vékony
lábuk régi történeteken és téves
hiteken tapos.
Bennünk bíztatok, pokol
földi megtelepítői, bennünk,
az utókorban, csakhogy nem vagyunk
az utódaitok, és nem is élünk
korokban, az időt
kiszagoltuk és megtaláltuk,
mint disznó a szarvasgombát.
Időpástétomon élünk,
kenyerünkön idő-szeletek,
de nem esszük meg, hanem
vitrinben tartjuk a veszélyes ételt,
nemcsak a múlt, de a jelen
is megkövesült, és mi papír-
világunkban féljük tűzistent,
imádjuk a földet,
nappal alszunk,
és az éjszaka csendjében
suhanunk a valóság húsdarabja
felé, olyankor nem vesz
észre a levegő feketehátú
medvéje, olyankor az éhség
kutyái ugatnak a védelmünkben,
a szél elfújja, az eső eláztatja
városainkat, de mi, szorgalmas
lódarazsak, folytatjuk a jövő
felé megmaradt egyetlen átjáró
betömését.
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A zene feltalálása
Rilkének

Hol van a lelkek bányamélye?
— Prométheuszt kereste föl,
hogy lopja el neki Héphaisztosz izzó lantját,
melyen bazalthúrok feszülnek,
és csak szántóföldnyi kéz képes hangot csiholni belőle.
Ha azzal egy bazalthegy elé áll,
és kéri a rég bezárt torkot,
hogy újra tárja ki útját a lassú lét felé,
nem lesz erő, mi ellentmondjon a zenének.
És a zenétől azt kéri, hogy azt kérje, amit ő.

A lélek bányamélyét lélekbányászok lakják,
mert ez még nem halál, és nem is túlvilág.
Ahogy leért közéjük, már visszafordult volna,
olyan riasztó volt a nemlét parti lét.
Olyan riasztó volt a munka, ami ott járta.
Türelmetlenül áttört a könnytől sóskezű lélekbányászok 
között. A pokol kapujánál elészaladt a 9 fejű kutya.
Az egyik feje csaholt, a másik acsargott,
de a többi 7 fej már boldogan dalolta a lantról jött zenét.
És akkor döbbent rá, hogy a zene őrá se hat másképp,
jót akart tenni bárkivel, Eurüdikét már feledte is volna,
csak kihozni innen bárkit, ki elsőnek jelentkezik.
Az utat kitágítani az isteni tartomány felé.
És azért nézett vissza, hogy megtudja, kit is küldtek vele.
Szerelmes vonzás csapott a hátára,
mint a napfény az ózonlyukon át.
És látta még Hermész fölényes, régi arcát:
„Pont ő az egyedül, kit nem vihetsz ki innen,
ahogy az orvos se műtheti édesanyja szivét.”

És eltűnt a lélekbánya rögtön, ahogy eltűnt az isten is,
senki se látta se őt, se a többit,
és eltűnt végleg a Hádész nevű túlvilág,
új lelkek jöttek utánuk, egy másik túlvilág.
Jézus és Buddha szelíd szava a nemlétbe lökte őket,
bár egyikük se volt. Aztán Jézust is többször
áthúzták a nemlét hajója alatt a kételkedő kalózok,
és csak egy cápa menthette meg törékeny életét.
A zenét még sokáig használta az ember,
ahogy kopasz fát hóraktározásra birtokba vesz a tél.
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