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Egy másik bolygó közelsége

Festékszagban ülök a kertben
egy rozoga padon, 
olvasok
és nézem a repülőket.

Szemben, a sövény mögött lassan
lemegy a nap,
a levegő lehűl, nem sokára 
kezdődik a meccs.

Ha megnézed a radaron, láthatod,
hogy egyszerre közel kétezer gép
van a bolygó légterében,
így, ha az égre pillantasz, biztosan
láthatsz legalább egyet.

Kapcsolatod a világgal vélhetően
minden előtt elsőbbséget élvez,
így a legjobb, ha nyitva tartod,
a szemed. 
Láss!

A nappal átellenes oldalon már órák óta
fent van a hold is.
Egyre nagyobb, 
egyre fényesebb.
A hold egy kisebb bolygó,
ami a föld körül kering:

Hagyja, hogy megfigyeljük.

Azt mondja:
„itt vagyok, ide nézzetek, íme egy bolygó,
amit közelről láthattok.”
Majd hozzáteszi:
„fogjatok össze!”
De az én tekintetemet már örökre
foglyul ejtette.
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Az egyetem falánál

Márványkövek
gyülekeznek
az egyetem előtti
téren.
Összegyűjtöm őket,
ami látszólag
szörnyen fennkölt
– mellettem egy nő billegeti a
szandálját.
Rutinos,
önkényes mozdulat
a szemem
sarkában,
kénytelen vagyok,
már csak úgy rutinból is
oda kapni
a fejem.
Az évek alatt
megszoktam
ezt.
A kénytelenség bűvölete alkot
most.
A szandál viszont nem esik le,
pedig nem is nézem.
Egyszer olvastam valahol:
„Valamit megbámulni, 
vagy mindenhová nézni,
csak oda nem, az ugyanaz.”
Legalábbis – én így értem –
így vagy úgy,
de találkozásom
a dologgal
elkerülhetetlen.
A márványkövek nem mozdulnak,
de mintha rezegnének –
de ezt a rezgést,
ezt sem muszáj komolyan venni.
Felismertem a lányt, együtt
jártunk egyetemre.
Szerintem ő is
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meglátott bennem egy régi
valakit.
A kövek közt galambok lavíroznak,
mellette kisebb szökőkút zajong:
a formák világát élem.

A Keselyűkő meséje

Mint nemrég kiderült, a több mint tízezer éves
Göbedli Tepe-i kőtömb azt is megörökítette,
ahogy a mai Törökország vidékéről megfigyelték,
hogyan csapódik be Észak-Amerikában
egy hatalmas üstökös:
kozmikus történet, földi nevén ez volt
a Dryas kihalási esemény.
A környező jégtakaró részben kiolvadt,
A Golf-áramlat leállhatott,
a levegőbe került por miatt pedig
mégis bolygó szintű volt a lehűlés.
Így tűnhetett el vélhetően a Clovis kultúra
– minden Észak-Amerikai indián közösség őse,
a paleo-indiánok.
Elképzelhető, hogy mindez már többször,
magasabb szinten is megtörtént:
ült a pre-pre-ős-paleo ember a tv-je előtt,
majd bevillant valami.
Páran persze túlélhették – így születtek
az apokalipszisek, özönvizek, majd valahogy
– talán az értelem anyagtalan szárnyain, esetleg
egy előember halványan pislákoló tudattalanjában
mindez fennmaradt.
Ma gépmadarak húznak el 10 000 méter magasan:
egész jók az esélyeink. 


