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Snowden rég halott
Elisabeth Cityben, az egykori North Road Streeten, 

szemben az néhai Albermarle kórházzal,
ahol 1983. június 21-én, hajnali 4 óra 42 perckor megszületett

ott, egy nyári napon
18342-ben

a Guardian szerverei
felállítva a 13-as londoni nyárban, de bárhonnan lehívhatóak mobilról,

akár a Hollerith-népszámláló automák
egy karbantartott példánya előtt állva is,

nemde?
Heathrowban seggfejek azt vizsgálják, amit én 

David Miranda drágakőgyujteményének
nevezek. Egy kristályosodott rubin. Egy kiszáradt opál. 

Egy gyantás borostyán.
Egy égetett achát.

A Miranda-memóriakártya képe és a Hollerith-lyukkártya képe
egymás mellett

a deszktopon. „Snowdennek mi az inputja a földbe?“
„A noöszféra létezik“

ha egy felnyitott gyümölcsleves zacskót
felejt valaki a szerver szellőzőjében, 

romlott lé szag lesz.
A konkrét olvasási szituáció megszunik, és vele együtt

a lehetőség,
hogy a titkot megőrizzük,

vagy kiszivárogtassuk. A helyzet együtt hal meg önnel,
xelt olvasó

Mert úgy vélem, önnel együtt meghal
az eltitkolás oka is,

a titok alapja
a drága föld 

mivel a drága földet
nem lehet kiszivárogtatni.
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Hát ez az, én se akkor jósolom meg az időjárást, ha már holnapra
virradt?! 

Keresem a hosszabítózsinórt a nedves
párnák közt. 

Bennem
ez a

„Jelentés a Római Klubnak“:
Energiát szeretnél egy pohár vízbe juttatni fentről
de mindig kifolyik a pohár alján és tócsává gyulik

az öreg és vörös hajópadlón az ásványvizes
pohár körül.

Egy darab kockacukor
továbbra is feloldatlanul fekszik a vizes pohárban, egy hideg

teáskanál.
Csak a földön ismert minden bolygó neve,

és ne feledd, te szerelmetes-édes, a kedves Kepler-186f-en
egy atmoszférát 
kell létrehoznod, 
egy atmoszférát.

és egy napelemgyárat... és magadat úgy kell ismételned, Xedvesem
hogy e bolygó összanyaga a te alakodat vegye fel, nem

pedig a végetvetőidét, míg a napenergia
el nem hal

Hallod? Hallod?
Elégett gyümölcslé

A MI
bolygóbeli fájdalma

A MI
bolygóbeli fájdalma

a terrapoetikus ponton felolvasott versben: „Figyelj, 
honnan tudsz a dologról?“

A harmadik erő voltam ezen a bolygón
miközben vívtak, én végig ott voltam, a hátrahagyottak tömegeként 

nem járt át energia
a valaha-pillanatban

(Fordította: Kalász Orsolya)
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