
tárca
VÉSZHELYZET SZÜKSÉGÁLLAPOTBAN Zorkóczy Zenóbia 

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET 2020. július

vers
Király Farkas Szondy-Adorján György 

A végtelen meghosszabbításai

Maradok tisztelettel, pont

1x1=1:1= egy egész egy, 
tiszta szakaszos – így gondolom

Játék (sorozat) – Botlovacska

Hosszú az útja annak, aki elindul nagy-
bevásárlásra a városba vagy faluról be-
merészkedik ügyintézni a 2020-as világ-
járvány első felvonásában. 

Ha utolér az igazi szükségállapot, fut-
hatsz, ahová akarsz!

Nincs nyitva egy szerencsétlen szállo-
da sem, ahova bekérezkedj, a vendéglők, 
amik máskor tárt karokkal fogadtak, 
most mind zárva vannak, s hiába célzod 
meg reménykedve a városi nyilvános he-
lyet, a WC-s néni kényszerszabadságon 

van. Baráthoz sem kéredzkedhetsz be, 
egyedül maradsz a bajoddal. 

Marad az autód mint utolsó menekülési 
lehetőség. Beülsz, ott már egy kicsit ott-
hon vagy, történjen bármi sorscsapás, is-
tenítélet. Megnyomod a gázt, és koncent-
rálsz, mint mikor utolsó kilométereidet 
kell megtenned egy hosszú-hosszú út so-
rán. Ha elég ügyes vagy, talán révbe érsz. 

Hazaérkezel. Boldogan konstatálod, 
hogy elérted a végső célt. Kiszállsz az au-
tóból, már csak a lényegre koncentrálsz. 

Még csak pár lépés: egy – két – há – négy, 
felnézel az égre, keresed kulcsod, nem 
leled. Érzed, ez az utolsó ítélet. Kétség-
beesésedben szétnézel, s meglátod, mint 
utolsó mentsvárad, udvarod hátsó szeg-
letében a kínálkozó, egy négyzetméteres 
menedéket. 
Őseid hagyták rád, s te az új civilizá-

ció hajnalán le akartad bontatni. Most 
odarohansz, majdnem ájultan betörsz 
nyitott ajtaján, és leroskadsz a legcso-
dálatosabb székre, egy igazi, becsületes 
árnyékszékre. 

Árnyék van. Csiripelnek a madarak, te 
elégedetten megállapítod, hogy megérkez-
tél, hogy végre otthon vagy és megsz űnt a 
szükségállapot, megoldódott a vészhely-
zet. Szétnézel, és nyugtázod, hogy élni jó: 
itt és most, és jobbat már nem is akarsz. 
Beteljesedett legfőbb vágyad, s mint fi lo-
zófus a ligetfák alatt, elmerengsz múlton 
és jövőn, és azon is, hogy megérkezni jó. 
Ez az én hazám, mondod lelkesen magad-
ban, az én házam és az én budim. A civi-
lizáció hiába vitte be a toalettet a lakásba, 
ha szükségállapotban nem tudod kinyitni 
házad ajtaját. A jó öreg kis reterát min-
dig nyitva áll, és szeretettel fogad. Őseid 
csak tudtak valamit, mikor úgy gondol-
ták, hogy nem szarnak be a házba. Ezt 
Orbán János Dénes híres erdélyi poéta is 
feldolgozta egyik művében, ő is kinyilvá-
nította, hogy székely ember nem díszte-
lenkedik a házában. 

Ha nagyszüleim ilyen becsben tartot-
ták, még szőnyeggel is díszítették az egy 
négyzetméteres padlóját, miért lennék én 
különb náluk? Miért tudnám én jobban, 
hogy mi az, ami szükségállapotban kell? 

Ülve az örökölt megkönnyebbülészeti 
körgugoldámban kitárult előttem a világ. 
Észrevettem ugyanis a falon az 1960-as 
évekbeli újságokat. Olyan értékesek vol-
tak anno, hogy azzal tapétázták ki ezt a 
szóban forgó helyiséget. 

Végre volt időm olvasni! Hát látom, 
hogy akkoriban még ötéves tervekben 
gondolkoztak (úgymond csincsinálban). 
Hmm. Érdekes, ami akkor működött, 
most már nem. Manapság már holnapig 
sem tervezhetek, azt sem tudom, holnap 
kiengednek-e a saját házamból vagy sem. 
Esetleg elfognak és karanténba tesznek, s 
többet vissza sem jövök, mert a családom 
védelme okán tömegsírba dobnak. 

Nehéz időket élünk! – méláztam a le-
bontásra szánt fabudiban. 

Itt tényleg lehet fi lozofálni. Addig ülök 
itt, ameddig akarok. Hallgathatom a 
madarak csicsergését, jobb dolgom en-
nél nem is lehet ebben a szétrepesztett 
világban. 

Nem bontom le az őseim mentsvárát! 
Ezentúl itt fogok lazítani. Köszönöm, Is-
tenem, hogy megismertetted velem azt, 
amim már amúgy is megvolt, de meg 
akartam szüntetni! Bölccsé tettél! Megvi-
lágosultam!

Utaznék bár én is, valahová
elutazhatnánk együtt, legyen vég
nélkül a kerék, csattogó szerelvény
alatti kerék, csak a robogás

legyen egy, önmagával osztható,
és bármit osszunk ővele, csak annyi,
mint a szorzás bármi számmal, csapatnyi
érték rendületlen, és mondhatom:

1 életem, 1 halálom, amit
osztok, amit szorzok, nem változik,
és mit adok, visszaveszem, a sorsom

innen nézve, egyenl ő nulla, míg
a testem oszladozni látom itt,
remélem, lelkem maradékkal osztom.

Ha ébredek egy zsenge széllel,
levél terül az asztalomra,
akárha kertem válaszolna,
maradok tisztelettel, pont.

Cipőm alatt a sár, a folt,
a lé, a por, a bánatok,
fölkúsznak mind a kedv erén,
mint aprót ugró állatok,

s hogy viszket is a hangulat,
és kedélyemben nincs kezem,
vakard meg lelkem, jó urad –
hisz az vagyok, azt képzelem.

25.

az idő buborékok sokasága
melyek bolyonganak a térben
amely újabb gömbök társasága
melyek összezárnak az időben

banálisabb versszakot általában
nagy küzdelmek árán sem tudnék
leírni – mégis beletrafáltam
mintha ettől kissé feljebb jutnék

a bezártságból személyre szabottan
kivezető titokzatos létrán
melynek aljában ott van a voltam
tetején pedig vár a leszek énrám

a fene tudja hogy mi lesz édesem
hogy mikor érek a legfelső fokra
s ha azon túllépek: majd éppen szétesem
vagy ráhangolsz az érvényes hőfokra

buborékok sokasága minden
maga a létra és a fokai is mind
csak számít, hogy valamely szinten
a jobb vagy a bal szemed – de kacsint

27.
(refl exió: képtelen krónika XX.)

bandukol pünkösd fertőzött hava.
csak egy fuvallat, csak egy sugár
választja el e mostoha időt
attól, ami lehetne nyár,

az új, a melegséggel teli évszak.
s ami mégsem lesz az, hiszen
beleokádja mocskait az elmúlt
ősz és tél – a terhüket viszem

magammal az elcseszett nyárba,
melyben már nem lesz otthonom.
az élet csalóka dinamikája
miket tervez még – nem tudom.

akkor lesz jó, ha minden sejtemben
tüzet gyújt a tegnap s az azel őtt,
elégeti e milliárdnyi parányt
s feltámasztja hamvukból miel őbb.

legyenek sejtjeim főnixparányok,
hevükben oldódjon minden határ,
s a tűzben olvadjon fel végre
az életre fagyott higanymadár.

Játék (sorozat) – Botdisznó 
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