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Tasnádi Róbert: Járvány 

2020 is úgy kezdődött, mint más év 

Új reménnyel, dolgozott bennünk a hév. 

Aztán jött egy szörnyű, váratlan fordulat: 

Világjárvány támadt ránk egy pillanat alatt. 

Félelem lett úrrá ezzel a világon 

Ismeretlen ellenség tűnt fel a láthatáron. 

Milliónyi kérdés, mire nincsen még válasz 

Támad a kór, mindenkinek kéne támasz. 

Bezárt a világ, megdermedt az élet, 

De a karanténban minden újraéledt 

Kretívak lettünk, sőt néha viccesek 

Nem számít kik vagyunk, s az sem, hány évesek. 

Fontos volt, hogy minden legyen odahaza, 

WC-papír, élesztő, liszt meg búzadara. 

Vásárlási láz, tolongás a boltban, 

hogy mindent kaptunk, szívünk nagyot dobban. 

Az iskola is bezárt, online tanulunk 

Türelmünk próbára téve, de bizakodunk. 

Tesszük a dolgunkat, mégis minden más: 

Maszkban jött hozzánk a nyúl, majd a Mikulás. 

Eltelt egy év és kísért a déja vu érzés 

A karantén maradt, vele a sok-sok kérdés. 

Meddig tart még? Lesz-e bármi olyan, mint régen? 

Süt-e még ránk úgy a nap a ragyogó égen? 

Vagy szokjunk hozzá, hogy velünk él e rettenet, 

S ha nem vigyázunk elvesztünk életeket?  

De míg csak az otthon melege adhat biztonságot 

Válasszunk hobbit, s kerüljük el a társaságot. 

Hisz a félelem itt van, hiába nyitott a szív 

Hogy ne a teszt, a hozzáállás legyen pozitív. 

Reméljük, hogy túl vagyunk már a nehezén 

Így könnyebben viselhető majd el a karantén. 

Szeretem a zenét, s kvízeket oldani gépen 

De annyi az új feladat, mint csillag az égen. 

Délelőtt órák, majd feldolgozni mindet 

A sok tennivaló a gép elé köt minket. 
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Pedig hány diák kívánta, ne legyen suli 

Otthon lenni, nincs iskola, ez szuper buli! 

De lazítani most sincs idő, halad a munka 

Több feladat hárul most tanárra, diákra. 

Szörnyű annak, ki nem bírja a bezártságot, 

Kerülnie kell a szórakozást, a társaságot. 

S míg sokan megállásra kényszerülnek, 

Mások a nyomástól, munkától kikészülnek.  

Vigyázzunk egymásra! - így szól az intelem. 

Ezt mindig észben tartom, soha nem feledem. 

Home office-os munka, barátságos otthon 

Mégis sok az áldozat, mint egy háborús fronton. 

Hullámok jönnek, mert a vírus lesből támad. 

Köhögsz, hideg ráz, magasra szökik a lázad. 

A higiéniára ezért nagyon figyeljünk oda 

Ki nem óvatos, az nem merész, hanem ostoba. 

A mosoly sem látszik, pedig biztatólag hatna 

Elfedi az álarc, mielőtt kifakadna. 

Nincsenek bulik, se baráti szórakozás, 

S még csak álom a külföldi kirándulás. 

De próbáljuk meg a rosszban is meglátni a jót 

S ne eresszük szélnek a reménység-hajót! 

Mert a háború is csak csatákkal nyerhető 

Akarjunk győzni, s velünk lesz majd az erő. 

Tanítás a mának, hogy jövőnk is legyen 

A múltból okulva mindenki erőt vegyen. 

Lassítsunk picit, most erre van szükség 

Túlélőkalauz kell, majd erre leszünk büszkék. 

Egyszer vége legyen, nincsen más megoldás: 

Óvatosság, higiénia és az oltás. 

Ha a szurinak meg is látszik a helye 

Attól végképp senkinek se fájjon a feje. 

Virtuálisan is lehet tartható a kapcsolat 

Hisz szívünkre nem került se páncél, se lakat.  

S majd ha a szabadság íze újra édes lehet, 

Kiálthassuk a világba: mi győztünk, emberek! 


