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S Z Á S Z I  Z O L T Á N

Világvége egy pont egy

ha most világvége lenne vagy hirtelen valami kozmikus katasztrófa
ha mind kihalnánk és csak bő száz év után
érne ide egy idegen naprendszer lakható bolygójának felfedező csapata
de mégis maradna erre a száz évre minden funkcionálisan
valami automatikus rendszer szerint például a villany és az internet
meg ez a hely ahol ezt a szöveget a közép európai betűkódokkal írom be éppen
akár még létezhetne is a valami
lerohadt szobanövényeim roncsait kipusztíthatatlan műanyag edények tartanák
még mindig foroghatna a laptop hardverje akár
a porlepte képernyőn egy fészbuk poszt villogna és a zöld pont elérhető vagyok
valami üzenet hogy valahová miért nem megyek el mit miért hagytam ott netán
és háttérben örökkévalósulna a Szárnyas Fejvadász soundtrackja
a 2017- es keverésű változatát hallgatom mert kiegészítésnek még ott van
egy hír lekattintva alulra meghalt Rutger Hauer
belinkelve a film utolsó jelenetével és ott esik meg elszáll egy galamb
és ez olyan szinte szirupos már és esne az eső amikor
száz év után ideér és berúgja a konyhaajtót
egy idegen naprendszer lakható bolygójának felfedező csapata
kint esne és itt bent esne és én itt ülnék ahogy éppen az utolsó
betűkódot keresi ujjam ami alt nulla kettő egy három ami azt jelenti Ő
aki a lét gépesített magánya aki az enyém én övé
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Világvége egy pont egy per kettő

ha fáklyát tartasz dübörgő egymás fölé ívelő rohanó vadlovak
sötétben semmi tapintásra alig eltérő sziklafelület
néhol lemorzsolódó pigment darabok az egész Lascaux
másik falon nagy szarvasok ásókapának kívánkozó agancsokkal
sok hús hasba ín íjba csont tűnek meleg máj szív festeni vér
agyaggal vegyítve míg a kéz felér díszített panoráma múlt
gazdagság ahová a szellemek élni járnak kik holtak a sült szagát elvinni túlra
kész mind
mint az idegenek arca aboriginal megközelítésben
a kihűlő rakétahajtómű utáni csík szándékos
vagy húszezer éve ott folyik le a víz
naptojást tojó égő madár
láthatatlanná válik az idő mesebeli számítása pillanattá kurtul
tízezer évben egyszer csőrét megfeni a gyémánthegy csúcsán
s mire az égig érő hegy elkopik
isten éppen kinyitja félig szempilláját
arról legurul egy csepp víz mely akkora tenger
mi acélhajókat dobál gyufaként a hátán
sóbányák kristályait oldja ki e víz
vonatok fordulnak meg a legkisebb bányaüregében
belépek és nincs más csak sötét tapintott falon a bivaly körvonala
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Világvége egy pont egyes per kettő per kettes

fel se fogom tíz perce indult jobbról ér
nyugat felől a mai nap egy kopott csütörtök
fényképészek szerint aranyórának nevezett késő délutánba behulló sugár
még mindig meleg
érzem rajta a születés ízét
egy tudós azt mondaná
ez a csillagokban lejátszódó legfontosabb termonukleáris reakció
hidrogén átalakulása héliummá
de ez melegség ez idő ez pont az a tíz perc míg elkészült a teám
ez láthatóság enyém és világé
keret felbomlás gáttalan remény az anyag örökkévalóságának hite
az átalakulás féktelen bánata és korlátlan öröme
ez a tíz perce indult most érkezett hullámzás
a fény melynek tömege nincs
de a sötét súlyát mégis érzem
mennyi vagyok mennyi kvantum
miféle hullám és energia csomag
hajtó hullató erő tér idő és megszűnés játéka
s én ebben egy összenyomható finomított közeg
a látó melegedő időmérő teázó
múlandó szócséplő ember
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Világvége egy pont egy per három

rosszul karcolódott bakelitlemezen ismeretlen hang
civilvédelmi gyakorlat radioaktív sugárzásveszélyre hív fel
időutazás másodikos gimnazisták vagyunk
úgy fekszünk hasmánt a vacakul meghegesztett íves iskolai padok alatt
mintha kint aktuálisan atomtámadás lenne
a sziréna egy percig szól
a sziréna megszakításokkal szól riadó lefújva
feltakarítottuk legalább a padlót meg vagyunk szeppenve
mi lenne ha valóban is
de kint csak a nap villan a termonukleáris folyamatok
szocialista hazánkban szigorúan ellenőrzött ipari folyamatként
tiszta energiát termelnek
és elköltöztették Mohiról még a temetőt is
és Léván Atom hotel épült
és amikor részegen bejött a tanár civilvédelemre
csak annyit mondott
atomháború kirobbanása esetén ajánlatos azonnal kimenni a temetőbe
hasmánt feküdni valami kiszemelten jó helyen
sok másra nincs esély
most a kamera fordul jobbra kinagyít
keretez hasmánt a padlón a leghátsó sorban
úgyis mindegy Rejtő Piszkos Fredjét olvasom
némi testmozgással majd csak elás valaki
az éles atomriadó után engem az se zavar ha nem
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Világvége egy pont egy per négy

helyetted dohányzó ő a hamutartód jelez
aktuális nikotinszinted a nyugodt alkotáshoz kívánt állapot alá csökkent
vágygép vetítő borzongató csiklandó finommotorika alacsonyfeszültségű
vibrációs meghajtás
pirossal aláhúzott szóösszetételekkel melegítő pajzánkodás
mosolygó szexrobotnő szexrobotférfi szexrobotnemtelen
mind higiénikusan öntisztító
rugalmas bőr eredeti emberivel megegyező érzelem-megnyilvánulások
illat és váladékanyagok kéj és kérés szerint
hatvan év felett kedvezmény hetven év felett az alapmodell ingyen
egy embermentes bolygón akkumulátor savak tócsáiba néző
haldokló nap eltorzult holdak meg záporozó meteorsereg
háttérzajnak sivatagi szélhez
emberivel megegyező érzelem-megnyilvánulások
jajgató csövek nyikorgó lemezfoncsorok a rugalmasnak készített külső alatt
a higiénikus öntisztító berendezésnek hála egy apró növény
egész szépen gyökeret vert
a magas nitrogén tartalmú szőrzetutánzat bomlásanyagában
a bolygó talán mégse hal ki végleg
majd a gyom a füvek újra benépesítik
a titán mered és millió évig is kivár
a polipropilén polietilén polivinil klorid és a ftalát anyaga sok évszázadot kibír
az emberi maradványok kivételes körülmények közt pár ezer évet is csak ritkán

Szászi Zoltán (1964) : költő, író. Legutóbbi kötete a  Kalligramnál 
a Bábukák – kisvárosi panoptikum című novellagyűjtemény. Zeherjén él.
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