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Idő suhog
Idő suhog: hátamon a vessző.
Rokka pörög: fordul az esztendő.
Füvem java szikkad lekaszálva.
Fehérül a fiaim szakálla.

Magamhoz
Nyájatlan pásztor, földtelen paraszt –
száz éve, hogy egy szál botot faragsz.
Törődj bele: kész nem lesz már soha –
tán ha visszanő ága és boga.

Vakon
Hol a paritás,
mi a veritás,
ha a léted széteszi az
efemeritás?
Vakon bolyongsz s alig tudod,
mi rekeszti el az utad,
s ki az útitárs.

Vonul
Ki mondja el, hogy mi a lényeg?
Ki szabja meg, hogy mi a fontos?
Vonul a nyáj, legel meg béget,
elöl feszít a főkolompos.
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Töredék
Bendő telik-ürül, s éhen teng a lélek.
Tolul a torkokba méz gyanánt a méreg.
Veretik az elme fekete vaksággal,
meg nem gyógyíttatik jó világossággal.

Schein Gábor

Ó, rinocérosz
58.
1746-ban egy holland hajóskapitány, Douwemout
van der Meer Indiából Európába hozott egy
újszülött rinocéroszt. Útközben olajjal kenegette
a bőrét, és kapitányi jogaival élve, még a hajón
megkeresztelte. A rinocérosz a keresztségben
Szent Klára nevét kapta. A hajó Leidenben kötött ki,
ahonnan van der Meer és Clara a Rajnán folytatta útját.
A partmenti városokban sokan voltak kíváncsiak
a furcsa lényre. Írtak róla az újságok, ajándéktárgyakban
mintázták meg, medálokon, gipszszobrocskákon,
akvarellképeken bárki hazavihette Clara portréját.
Ó, milyen egzotikus! Ó, milyen toxikus! Ó, milyen
szeretetreméltó! Párizsban, aki számított, rinocérosszal
festette le magát. Clara meghívást kapott Versailles-ba
és Mária Teréziához Bécsbe. Casanova a naplójában
leírt egy nemes hölgyet, aki olyan erotikus borzongással
közelített egy fekete férfihoz a Saint German-i vásárban,
mintha ő is rinocérosz lenne. Clara megihlette a férfi
hajdivatot. A rizsporos parókákon szarvacskák
jelentek meg, mint Michelangelónál Mózes fején.
59.
A vadon élő rinocérosz hímek párzás közben
állítólag egy órán át újra meg újra ejakulálnak.
Ezt a képességét a rinocérosz azokból az időkből
őrizte meg, amikor az isteneket, akik gyakorta
háltak földi asszonyokkal, nem irtotta ki még
a túlméretezett értelemvágy, az egyetlen és
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