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SIMON ADRI

A gombszigeten

Rebesgetik, hogy a Pozzuoli- öbölben, Nápoly partjainál
forgolódik a föld, ki fog törni a szupervulkán. Az öböl
alapból egy kaldera: 1538-ban nyerte el mai turistabarát
formáját, olyan tüzet, port és hamut szórva fejünkre, hogy
még a klíma is változott szerte Európában. Kaldera. 
Elegáns szó. A kráterhez hasonló „horpadály”, keletkezése a
magmakamrában felgyûlt gáz földkéreg-szétroppantásával
indul. Miután szanaszét szállt több millió tonna szilárd
kô, föld és fa, koncentrikusan beomlanak a kôzetek 
a robbanás peremén a lyukba, ezek préselik ki a lávát. Így
a kaldera közepén, mely vízzel telik meg, tóvá alakul, és 
éles peremû hegygyûrû öleli körbe: egy kis sziget keletkezik. 
Nápoly magasságában némiképp átalakul majd a földfelszín,
divatba jön a bokacsizma klottnadrággal – a kettô között
pedig lesz egy gomb úgy féllábszárnál. Persze azt
csak odaképzeljük, az olasz lábat pontos tektonikus találat 
éri. Jó lenne azon a kis szigeten élni. Kénes kigôzölgések 
festik sárga-vörösre a kôzetet, száraz szénsavas források,
mofetták és fortyogó sár- vulkánok üzennek a mélybôl.
Élnék a gombszigeten, sárga-piros szoknyát húznék,
zöldre festene a táj, amit a kitörés után elnyel a tenger.

Permafrász

Klímakutatók szerint a tundrán,
Szibériában embertelen sok, 
vagy inkább emberiségnyi metán 
szabadul ki a földbôl nemsoká, 
talán huszonöt-harminc év múlva,

vagy még elôbb. Kétezer-tizennégy
óta hét furcsa, rejtélyes krátert
fedeztek fel a térségben, melyek
eddig jégbörtönükben pihenô
metántömbök meglazulásával
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s kirobbanásával keletkeztek.
Kezdetben nagyobbacska fagypúpok
beomlását azonosították –
mulatságosan pingó a nevük,
így becézném a pingvineket, ha

becézném ôket. De ez ritkaság.
(Mondjuk, ha így haladunk, kolesznak
hívom majd a kolibrit a Vértes
árnyas pálmafái közt, flammernek
a Balaton-mocsárban gázoló

flamingót, palinak a Hortobágy
tágas szavannáján legelészô
impalát.) Egyszóval rövidesen
kiolvad a permafroszt. És akkor
lesz nemulass, klímamigráció,

nem öt-, tízezer kilométerre:
víz alá kerül fél Európa, 
fele annak, amire gondolunk 
Európaként. És közben persze 
élhetetlenné válik a bolygó.

De megbolondul az élôvilág
úgy en bloc, jelentkezzen, akinek
nem szóltak, hogy feljebb vándorolnak
északnak invazív rovarfajok,
„részeg erdô” jelez földcsuszamlást;

s mindez nem jövôkép, hanem már a 
jelen. Északnyugat-Spanyolország 
medvéi ébren maradnak télen,
a gólyának is bôven megfelel
nálunk kibekkelni a februárt.

Miért kell még mindig fokozni a 
fokozhatatlant, fúrni a krátert, 
elpingósítani lakhelyünket –
szeretem koleszt, flammert és palit,
de itthon csak természetfilmeken.


