
Nem épül ház evõ esz köz ök re,
ha bár né hány ka nál mos tan tól fog va 
oly kor-oly kor jól jö het.

Nem épül ház új füg gö nyök re,
ha bár az el té rõ pil lan tá so kat
idõ rõl idõ re
új vá szon nal kell el ta kar ni.

Hogy az ott hon ott hon le gyen,
töb bek kö zött
sok olyas mi re van szük sé ged,
ami rõl szí ve sen elõ re le mon da nál. 

Hall gasd, mit mon da nak az esz ki mók:
hogy meg épül jön egy jó iglu,
éve kig kell a ci põd ben
ha vat hor da nod.

És gom bos tût, 
a ka bát gal lér já ban fe lejt ve,
kö zel az ütõ ér hez.  

Kla vi a tú ra-hit ves
(a kö zel ség tõl va ló fé le lem)
Ugyan ab ban a há ló szo bá ban fo gunk ül ni,
min den ki a sa ját asz ta lá nál, hall ga ta gon,
és egyi künk a má si ká nak az interneten ke resz tül
elõ ször ter jen gõs, majd hi á nyos 
le ve let küld.

A vé gén még ennyit sem, ha nem csak
alá írá so kat kér dé sek kel:
Akarsz egy ká vét, te át, csó kot, 
vagy sem mi sem kell?

Iz za nak és zúg nak majd a mo ni to rok
az em lé kek fe les le gé tõl, amit 
a za jos, ko rai há zas ság tör té nel mé nek 
fo lyo só ján hagy tunk.
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Hó a ci põ ben 



Egész tes tünk kel le nyo ma to kat hagy va
a fe hér üve gen, mint hó ba raj zolt
mil lió gi ga bájt nyi sú lyú an gya lok,
amik tõl még a leg szi lár dabb rend szer is össze dõl.

Ami el avul, kék lesz,
mint a gilotin szeme.*

Ami be szél ni kezd:
az asz tal, a szék, a ha mu tar tó, a pad ló,
egyik a má sik sza vá ba vág va
csak haj da ni kö zel sé günk alak ját köl csön zi. 

Bencsik Or so lya for dí tá sai
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*Adam Zagajewski: Re fe ren dum


