
SOPOTNIK ZOLTÁN

Tapsrend: Töredékek fertőzötteknek

(egyik nap)
ma tapsoltunk az erkélyen, egészen jól visszhangzott a tenyerünk, 

szemben meg fújt egyet az erőmű tornya, ez nem egy vers, de kezdődhet-
ne így is akár

(másik egyik nap)
tegnap este megint tapsolás az erkélyen, a nyest hülyén nézett a bokrok 

takarásából, és hülyének is

(bármelyik nap)
tegnap szobából tapsolás, rezgett a szúnyogháló tőle, macskánk a tu-

datalattit kaparta szépen, a szomszédban megnyugtatóan sírt egy gyerek 

(harmadik nap, ha más nincsen)
egy maszkos jön le a szemközti dombon, alig látszik, maszkján a ha-

talmas, festett száj kiharap: bokrokat, fél autót ropogtat el, a nyest lábát 
majdnem egészben nyeli le, a távolban az erőmű tornya sivít, hogy ezt 
azért mégsem kellene, az erdő közben a fülembe köhög, erkélyünkön de-
nevérnyál fénylik 

(ugyanaz a nap)
nem mentem ki teljesen az erkélyre, a nappaliból tapsoltam este, vala-

hogy reménykeltőbben zengett mint eddig, ott a választóvonalon, aztán 
az erdőrészletből egy űr- és búvárruhás csapat tűnt elő, furán gurgulázva 
beszéltek, de hangosan, a pincekocsmában valaki megfújta a kürtöt, fel-
vettem űrruhámat én is

(másik és bármelyik nap, ha ugyanaz nincsen)
A Divatgyíkok zenekar egy dala jut eszembe, ebben a majdnem bé-

kebeli fordított feltámadásban: „Szivárog a gáz, mindenki csontváz." A 
punkok mindig mindent jobban tudnak, mondom az erkélyen a nappali 
felé visszafordulva, ahol a macskánk hunyorít. Nem tudom, hogy a taps 
vagy a punkok miatt. Alattunk a szomszéd öregasszony dühösen húzza le 
a rolót, szegény nem bírja a jót, a kedveset. Elképzelem, hogy békaember 
kényszeríti elemkontrollal, hogy ne bírja
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(aznap)
vajon a bent rekedt emberek bent rekedt gondolatai lennének-e olyan 

erősek együtt, hogy felrobbanjon egy város, meghajolnának-e attól az 
erőtől itt a Vértes és a Gerecse bölcs, öreg fái, lekonyulna-e a kreatív 
erőtől kedvenc erőművem erős tornya, megjavulnának-e egy csettintésre 
az erőszaktevők és egyéb démonok? 

(aznap, amikor más nincsen)
valaki lélegeztetőgépet húz le a dombon, a gép elé fogja magát és úgy, 

a taps visszhangjai elől elhúzza a fejét közben, biztos nem tud úgy haladni 
a zajban, vagy eleve sok benne a saját zaj és csak túlcsordulna benne, de 
megállhat és rákapcsolhatja magát, ha már túl sok

(második nap, amikor a harmadik)
furcsa, emberszerű lények másznak le az erdőrészletünk fáiról vagy fái-

ból, vagy ahová az erkélyről nem látok el, vagy le, de nem félelmetesek, 
inkább kedvesnek

gondolnám őket, bár lehet, hogy a taps miatt, esetleg a kedvenc temp-
lomom harangjának zengő baritonja miatt, ahol kábé tíz éve eldöntöttem, 
hogy létezik Isten

(egyik nap, amihez képest)
most kint kéne tapsolnom az erkélyen, de bent írom ezt, cserben-

hagytam a dombunkat, a suttogó erdőrészletet a házunk előtt, cserben 
a nyestet, aki már számtalan maszkot átharapott, és cserben a kedvenc 
erőművem tornyát is, nem beszélve az űr- és búvárruhás kocsmába igyek-
vőkről

(másik nap, amihez képest meg nem)
szétrohad a kezem a kézmosótól, mindegyiktől szétrohad, viszket, ka-

parom a másik embert a bőröm alatt, így üzenek annak a másik ember-
nek, aki a bőröm, a húsom alatt van, mert nem én vagyok szerintem, nem 
lehetek én a saját bőröm alatt, felhúzom a gumikesztyűt, és egy új kezet 
látok, ami egyáltalán nem hasonlít az én kezemre, a maszkos ember ke-
zére hasonlít, aki félig megette a környéket a múltkor, de én nem lehetek 
az a maszkos ember mégsem, világít az a rohadt kesztyű a kezemen, és 
viszket, dagadnak rajta az erek, mosom kezeim a kesztyűn keresztül, és 
senki nem én vagyok

(elvileg ez is egy nap)
lakik a házunkban egy mentős, legalábbis szerintem az, ha mégsem, ne-

kem akkor is, erre gondoltam, mikor megszólalt kedvenc templomom ha-
rangja a nem is olyan nagyon távolban, majdnem szemben vele az erőmű 
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tornya, érdekes ahogy kilépsz a templomajtón, mindjárt az ipari közeg 
szedi le rólad az áhítatot, mondjuk most nem lépsz ki, nincs templomajtó 

(az a nap) 
megnőttek a denevérek a környéken, már nem férnek be a panelházak 

repedéseibe, akkorák mint a nagyobb madarak, azt mondják a telepen, 
hogy kézfertőtlenítőt isznak, azért, és embereket támadnak meg, a múlt-
kor majdnem elvittek egy öreg nénit, hiába volt rajta maszk, az a denevé-
reknek is van

(elvileg az a nap)
mintha egy rozsdás hordó belsejéből néznénk napjainkat, közben egyre 

nagyobb méretű denevérek jönnek, és támadnak, és kétkedéssel nyálaz-
nak össze, ezek a denevérek kéztisztítót isznak, a vegyszertől már látnak 
is, tehát egyértelmű, hogy hordóba menekülünk, ami ugye rozsdás, de le-
het, hogy a lelkünk csapódik ki, és attól

(közepes nap)
még lejjebb ereszkedni a rozsdás hordó belsejébe, ami most a világ, ami 

most a város, ami most a megye és így tovább, a Vértes és a Gerecse va-
rázsfái közelebb lépnek két lépést, hogy pár denevért elriasszanak, tisztít 
az aurájuk is, nem kell ide semmi gyógyszer, összekeverem, és rozsdával 
és kis üvegcsékbe töltöm

Ferenczi Gábor 
rajza
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(egy nap, amikor fent)
forró étolajjal locsoltam meg a denevéreket, amikor ostromolták az er-

kélyünket, majdnem betörik ilyenkor az üveget annyira jönnek, annyira 
akarnak valamit, és hiába mosom meg a kezemet félóránként és súrolom 
a kilincseket, akkor is állandóan látom őket, hiába maszk és vegyvédelmi 
ruha, mindig figyelnek, ugrásra készek, megfejtik a kódokat is, amiket a 
szomszéd ház lakóinak küldök

(nap/lehet)
megyek a boltba, a bejáratnál veszem fel a maszkot, tisztára mint egy 

bankrabló, főleg, hogy sapka és napszemüveg van rajtam, máskor tuti már 
megnyomnák a pánikgombot, most meg alapból nyomva van, beragadt, a 
szájmaszk meg arra jó, hogy megtudja az ember, milyen kemény szájszaga 
van, 9 előtt és 12 után, hiába mosott fogat, hiába plusz szájvíz, lehet, hogy 
a denevérek vérét kéne meginni.... 

(másik nap egy helyben)
hiába vírus, kizöldellt az erdőrészlet a házunk előtt, jókat röhög a nyest, 

nem tudom, miért, talán a zöld miatt, talán a maszkos sétálók miatt, akik 
mókusokat lesni jöttek, hiába karantén, agyonvertek valakit a belváros-
ban, bár nincs is belváros, csak az árnyéka van, megremeg az ember keze 
ilyenkor, na nem a belváros hiánya miatt, és nem is a nyest meg a zöld 
miatt, az erőmű kéménye megnyugtat, és a templom aurája, amit még a 
nappaliból is érzek, kondulj, harang, kondulj a szenvedőkért

Ferenczi Gábor 
rajza
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(nap, amiben lehet)
autó járta pár napja a környéket, abból ordibálta egy selymes-érdes 

női hang, hogy mit nem lehet az embereknek: elmenni a parkba, meg 
a tóhoz, gyanús gondolatokon kérődzeni, vagy összenyálazni a vasúti 
síneket, bezzeg a nyestnek nem mondta, hogy ne röhögjön ki folyton, 
a denevéreknek meg, hogy ne támadjanak, a nyelvnek meg, hogy ne 
forduljon ellenem

(nap, ami akár)
olyan, akár egy csillében térdepelve ordibálni a világgal, amennyiben 

világ az, ami körbevesz, amennyiben valódi a világ, hogy ki mondja meg 
végül, nem tudom, csak ég a bőröm a közönytől, amit megint nem tudok, 
hogy bennem vagy köröttem van-e, ami biztos az a csille, és az óvatos 
távolság a kinti valótól

(velencei nap)
a velencei polgár, ősz, ötvenes úr, fekete zakóban és hozzá illő kalap-

ban, gyönyörű, deres- sörényes, kényesen vágott szakállal – látszott, hogy 
a szakáll ő maga, nem csak holmi sekélyes szőr az arcon – hibátlan testtar-
tással és szivarral, olvasta a reggeli újságot, és kávét kortyolt hozzá, csak 
egyetlen pillanatra nézett rám, és máris leszkennelt, ő, a polgár, leginkább 
úgy nézett ki, mintha egyszerre lenne a környék, vagy az utca, esetleg 
pár híd keresztapja és egy operaénekes, akinek-akire külön írtak operát, 
és ez nem a keresztapaságából következik, szóval pillantott és szkennelt: 
kelet-európai, elhízott proli, csúnya, elporlott lehangoló helyen él, most 
meg nem képes uralkodni magán a velencei szép láttán, egy proli, gyári 
munkás, talán üvegfúvó, jaj, nem, az elegáns, ebben itt se elegancia, se 
intellektus, proli, aki sosem tudott kinézni abból, ami ő maga, gyárak ser-
cenései a szemében, gyerekesen simogatja az épületeinket, de a lelküket 
nem találja meg, ez járhatott a fejében, amire válaszolván azt mondtam 
magamban, hogy a nagy és hatalmas szürkében, a merev csúnyában nem 
nagyobb teljesítmény és gyönyör-é megtalálni az igazán szépet és min-
denhatót, mint itt, ahol minden olyan bőr alá bújósan fenséges és pazar 
és polgári, nem nagyobb teljesítmény-é, persze mindketten tudtuk, hogy 
érvelésem, szánalmas védekezésem csak önmegnyugtatás, önmegmagya-
rázat csupán

(ellen nap)
ellenanyagot rakok a kávémba reggel, igen, nekem már megvan, a 

szomszéd bányásszal állítottuk elő, denevérnyálból, mókusszarból, és 
reszeltünk bele szájmaszkot is, plusz a kibaszott félelem egy részét, ami 
az emberekből jött felfogtuk egy üvegcsébe, és összeállt, leteszteltük 
már a nyesten, aki az erdőrészletből szokott röhögni rajtunk, letesztel-
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tük a gonosz szomszéd nénin, le az amnéziás biztonsági őrön a boltban, 
aki mindig úgy tesz, mintha nem oda járnék már húsz éve, a macskán-
kon nem, azért mindennek van határa, amúgy a garázssoron volt a labo-
ratóriumunk

Ferenczi Gábor rajza


