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BALLA MÁ TÉ

Víz ön tõ
szak vé le mény a bûn el ára dá sá ról?
a szu per bár ká ról? a klónozott
ál la tok ról? mû hold-fel vé te lek az ég
csa tor ná i nak a meg nyi lat ko zá sá ról?
a tech ni ka eszkatológiája?
a pusz tu lás kom pu te res fel dol go zá sa?
a ne ga tív ho ri zont apo ka lip ti kus
ví zi ó ja? a bar bár ság ver ti ká lis
be tö ré se? a szö kõ ár ket tõs köny ve lé se?
TV-adás az Ara rát he gyé rõl? a kép er nyõ-
kön meg je le nõ szö vet ség je le: a szi vár vány?
az õs tör té net poszt mo dern pro jek ci ó ja?
hogy zsá moly ra áll va ki nyúj tott
ke zünk kel el ér jük va la me lyik csil la got
mi köz ben az atom óra épp öt per cet
mu tat a vi lág-éj fél után?

Ti sza vi rág
Csuang-ce egy szer azt ál mod ta,
hogy rep ke dõ ti sza vi rág,
s fo gal ma se volt ar ról,
hogy ki az a Csuang-ce.

Az tán ké rész éle tû ál má ba
be le hal va már nem ál-
modott sem mit se.

Az ál mok vi lá gá ból az ál mok
nél kü li vi lág ba oly kor
röp ke az út.

Jób
ki az ki el ho má lyo sít ja az örök
ren det is ten ká rom ló be szé dé vel?
ki az ki le ve szi a szen ve dõ em ber
vál lá ról a ret ten tõ ter het?
hol van már az édes ott hon
s a mo soly gó ma ga biz tos ság?
s mert föl kelt el le nem az én
ösz tö vér sé gem is itt ülök most
ös  sze szo rí tott fo gak kal a por ban
s fü lem ben a fé le lem hang ja cseng
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Ta lán
fû szá lak ka vi csok
jár da-re pe dé sek
az én szûk re
sza bott tá jam
a te szûk re
sza bott tá jad
ahol a han gya ta lán
még köl tõ le het
ahol a vers ta lán
még ön ma ga le het
ta lán

An tik
is ten a nõ ben?
nõ az is ten ben?
ahogy a gyolcs-
ru há já tól meg sza ba dult
már vány lány ré vül ten
mos sa ma gá ról
a ter mé sze tet

Michael Zielonka munkája


