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Simon Adri

Utószezon

Gyerek- s fiatal felnőtt koromban a nyárvéget 
utószezonnak hívták. A Kárpát-medencében
augusztus huszadika után menetrendszerűen 
elromlott az idő, a Nap zenitje hirtelen zuhant,
és az a napokig tartó, reménytelen eső
kezdett szitálni, ami nem szárad fel sosem, 
a csontokba szivárogva bujkál tavaszig.
Az utószezonra már eltűntek a szoknyák,
szandálok, ujjatlan kis blúzok, helyükre
vastag harisnya, szvetter, kalucsni került.
Utószezonban csak a kispénzűek nyaraltak,
meg akik célzottan hideg helyekre vágynak.
Jelenleg a strandok szeptemberben végig
nyitva vannak, egy jó kis kirándulóidőt 
november közepéig ki lehet fogni néhány 
napra, vagy akár tovább. Mondjuk, a nyár 
se főszezon már, legalábbis a rossebnek van
kedve fuldokolni monszunszerű viharokban.
Mára sok kis alszezonból áll az év, bármikor 
lehet bátran üdülni, csak a Csomolungmára
nem érdemes felmenni mostanában, mivel
a magashegyi gleccserek olvadásával újabban
előtűnnek a hajdani, pórul járt alpinisták 
mélyhűtött hullái. Nem lehet túl felemelő
a rothadó testek közt botladozni. Bár a
kalandvágyókat, úgy tűnik, nem zavarja:
idén akkora volt a tolongás a világ tetején,
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hogy többen a csúcs előtti sorban állás okozta
huzamosabb oxigénhiány miatt vesztek oda.
A nyári alszezonban látogassuk meg Izlandot,
ha túl messze van, Észtország is jó lesz, a
régebben ősznek hívott hónapokban pedig
Horvátország és Bulgária kedvező mondjuk.
Európaiként nem tanácsos elhagyni Európát,
főleg nem repülőn, de a turistahajó se jobb,
sőt legokosabb, ha szépen otthon maradunk. 
Ültessünk egy datolya- vagy kókuszpálmát
kertünkbe, fotózzuk le magunkat a fával,
üssük fel photoshoppal, s máris készen az 
ökoszelfi. Senki meg nem mondja majd, hogy
lakhelyünkön, utószezonban készült.

 
Helen

Mostanában HBO-t nézek szélessávon, 
egy amerikai sorozatot, amelyben a Helen 
nevű szereplő a zsánerem.
Helen okos, művelt, laza, talán sznob kicsit, 
örökifjú, tekintete beszédes,
nem született csinibaba, nem modell, de
a férfiak döglenek érte. 
A legjobban azonban azt bírom Helenben,
hogy hangjában, mozdulataiban 
a mesterkéltség szikrája sincsen
(az őt alakító színész profinak tűnik,
magyar szinkronja, mondhatni, zseniális), 
Helen őszinte és nagylelkű, hellenisztikus jellem,
csapodár exférjének folyton megbocsát,
négy gyerekét imádja.
Sokat szexel különféle férfiakkal, ám egyszerre
mindig csak eggyel. (De nővel is szexelt az egyik részben.)
Vagány, merész és trendi,
füvet szív az utcán, ha olyan kedve van,
a rendőrnek visszafelesel. 
Örül annak, hogy egyik fia meleg,
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s ha néha depressziós, az nem idegborzoló,
hanem őrülten szexi, én megvigasztalnám bizisten,
ha férfi lennék abban a sorozatban, 
biztos nem hagynám el, ahogy a disznó férje tette,
megbecsülném a jó Helent.
De sokkal inkább én magam lennék Helen,
élném a Berkeley-ről szabadult nagymenők puccos életét,
gazdag szülők, irritáló kölykök, 
feltörekvő bestselleríró férj,
kastélyra hajazó családi ház L. A.-ben,
lakberendező állás, ami inkább hobbi, semmint munka,
mert lóvé az van dögivel.
Negyvenöt évesen eltöprengenék
az ötödik gyereken, akit a pofátlanul jóképű 
gyereksebész pasim akar csinálni nekem,
de aztán úgy döntenék, már elég volt
gyerekből és pasiból egyaránt,
igen, onnantól csak önmegvalósítanék doszt,
mégis önzetlenül, mindenkin segítve,
slamasztikáimban is felmagasztosulva, 
ha én lennék Helen.

Király Gábor: Udvaron (akril, vászon, 2013.)


