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KOVÁCS LÁSZLÓ (KOVYCS59) 
 

Gondolatok a régi bányám udvarán 
 

Bánya udvarán csak a szél a pajtásom, 

valahonnan az akna felől szénport hoz. 

Az aknatornyon megpihen pillantásom, 

imádkozik némán, fel az angyalokhoz. 
 

Mozdulatlan kerekek nézik-nézik egymást, 

még feszül rajtuk az átvetett drótkötél, 

megéltek ők negyven év alatt egyet-mást, 

most végleg aknájukra kerül a szemfödél. 
 

Néma az aknajelző, nem hangzik már el... 

jelzéssel vegyült „Jó szerencsét” köszönés... 

„Szénre fel...! Szent Borbála, óvjál odalent... 

tárnába le..., vár a bánya, a munka...” – nem is kevés. 
 

Elárvult már a gépház, nincs dolga a gépnek, 

néma, mint a bánya mellett a temető. 

Lármafa* búcsúzik, kopogtat egy léleknek, 

kopp-kopp... kongó hangja... gyásszal keveredő. 
 

A szél is elment, rálehelt még az aknára, 

sírkertbe vitte eltemetni a szénporát, 

ráhelyezni azt bányásztársunk sírhalmára, 

hallgatni a „klopacska” végső szólamát. 
 

Egyedül vagyok, gyász ül az aknaudvaron, 

elköszönt az utolsó bánya is e napon. 

Meghalt hazánk bányászata. Csend... hagyom, 

hogy a bányász könnye lefolyjon az arcomon. 
------- 

*Lármafa, klopacska = Valamikor a műszak elejét, végét jelezték vele, 

illetve riasztást is jelzett a hangja. Fából készült, hosszú, párhuzamos 

lyukakkal kifúrt deszka és fából készült kalapács együttese. 

Hagyományos bányásztemetésen még néha látható, jellegzetes kopog-

tatással búcsúztatva a bányászt. 
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Csak a függöny lebeg... 

 

Üres párnámon fejed lenyomata, 

a paplannak korcán táncol a magány, 

hiányzol, sokszor néztem itt arcodat, 

halkan őriztem féltőn az álmodat. 

Már elmentél, ágyam nélküled hideg, 

még látom behunyt szemmel a szemedet, 

orromban ott van még múló illatod, 

egyedül számolom már árván a csillagot. 

A lelkem néha-néha bele-beleremeg, 

szívemmel látlak még, de a szobám már üres. 

Itt hagytál, de megmaradt az emléked,  

nem mozdul már semmi, végleg vége lett. 

Eltűntél úgy, mint a köd tűnik el  

– valahol talán meg is értelek –, 

itt dermedt a csend, csak a függöny lebeg... 

 

 

Haikucskák 
  

Tűz 
 

pipacs vöröse 

aranyló búzatáblán 

apró tüzet gyújt 

 

Télvárás 
 

dércsípte kökény 

bokor csontvázán lógva 

várja a telet 

 

Tavi csend 
 

Hold a tó hátán 

ezüsthidat épített, 

csend sétált rajta. 


