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LXXXIII. ZSOLTÁR
1 Isten, ne vesztegelj
ide a földhöz kikötve.
Az egész világ a te
gondod? Vagy csak
a naprendszerre terjed
ki teljhatalmad?
Esetleg már a Hold
se hozzád tartozik?
A fizikai törvények,
úgy tűnik, az egész
világegyetemben azonosak.
2 De az az egyetem is mi?
Ki a rektora? A dékánok
hányan vannak?
Már valóságos légiót
alkotnak a dékánhelyettesek.
És csillagképpé állnak
össze az égen.
Lehet, hogy te csak
tanársegéd vagy?
Énnekem mégis
a te óráid a kedvenceim.
3 A nagyelőadóba néped ellenségei
gyűlnek, edomiták és hagarénusok,
gebaliták és amálekiták,
hogy megdobáljanak
csillagközi porral,
sötét anyaggal, és rád
uszítsák az ismeretlen energiákat.
4 Ne hallgass és ne nyugodjál,
Isten! Hiába tettél hallgatási
fogadalmat. Hiába áltattad
nemléteddel a teremtményeidet.
Te, a földi geológia és evolúció mérnök
csapatának vezető kutatója, mondd,
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hogyan tudjátok elérni, hogy a ti
törvényeitek mindig érvényben
vannak, és bíróság sem kell
a gravitáció jogainak elismeréséhez.
A fénytörést nem kérdőjelezi meg
az elemi részecskék rosszul
megválasztott parlamentje.
Hogy nem fulladoztok
demokrácia nélkül?
5 Mért nincs egyenlőség
proton és elektron között?
És mért nem támadnak
egymást lenézve a másikra?
A kémia persze már háború,
a csillagászat akciófi lm.
A galaxisok köze, mint
a porcelános doboz szalmával,
fi lozófiával van kitömve.
6 Látható gondolatok
keringenek a világegyetemben.
És az árnyékukban láthatatlan
hazugságok lengnek, forognak
ellentétesen, rosszul kiszámított
vagy kiszámíthatatlan pályán.
7 Én Istenem! Tedd őket olyanokká,
amilyen a porfelhő, és amilyen
a polyva a szél előtt,
söpörd a fizika szőnyege alá,
mint aki el akar felejteni valami
rosszat, és személyisége vizeiben
teherjáró hajókat süllyeszt el.
Ereszkedj a roncsok közé
búvárkodni, tanítsd a történetüket
az egyetemen, ahol még
senki se tanult meg soha
se semmit, se valamit.
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