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Szirmai Panni FÉNYÜZÉREK

– Biztos, hogy működik?
– Persze, csak tartsd a Hold felé.

Már félórája tartotta a telihold elé a telefont. Remegett a karja. A kabócák nem is ciripeltek. Ordítottak.

– Meddig kell még tartani?
–  Majd szólok.

Jöttek a szúnyogok, de nem merte megvakarni a lábán a csípést. A bal füle körül zümmögött. A bátyja elszántan
nézett a sötétbe, neki könnyű, őt nem csípik.
Eltereléssel próbálkozott.

– De itt nincs is térerő…
– Nem az a lényeg, már mondtam. Maradjál nyugton, tartsd!

Próbálta óvatos fejkörzéssel elhessegetni a szúnyogot. Már bánta az egészet, pedig jó ötletnek tűnt. Az újságban
látták a képet még délután. Vagyis csak azt a részt, ahol egy ember áll kezében a telefonnal, pont ott volt a
hajtás. A másik felét is ki kellett hajtani, hogy értelme legyen.

– Mire várnak ezek?
– Nem látod? Üzenetre.
– De ahhoz miért kell ilyen magasra tartani a…

A bátyja suttogott, de olyan erővel, mintha kiabálna. Hunyorítva, ideges, rövid gesztusokkal magyarázta a
lényeget:

– A holdsugárral üzennek az ufók. Fényjeleket küldenek egymásnak, mert a Holdat simán tudják irányítani, mint
egy reflektort. És villogtatnak vele. Érted?
– Háát…
– Az a lényeg, hogy nagyon fontos dolgokat mondanak. Ha elcsípjük a jelet és dekódoljuk, utána eladhatjuk az
egészet a NASA-nak!
– Aha…, de hogy lehet elfogni? És mit üzennek? Kinek?
– Te sose láttál rendes űrös filmet? El akarják foglalni a Földet, mindig azt akarják. Csak most felmérik a terepet.
Megbeszélik a különböző bolygókon lévő ufók, hogy mikor kezdjék a támadást. Ha elég sokáig várunk, láthatjuk
a jelzéseket, és megmentjük a világot! Ma este úgyis telihold lesz, kimegyünk a laposra.

Útközben azon gondolkozott, honnan tudja a bátyja, hogy mikor van telihold. Azt bemondják a tévében?

Mire odaértek a kiszemelt pontra, a lábát térdtől bokáig összecsapkodta a száraz gaz meg a bogáncs.

– Itt jó lesz – jelentette ki a bátyja. A sötétben tényleg jónak tűnt.
– Sokáig kell várni?
– Sokáig. Ne nyafogj, csak tartsd a telefont.

Órákig álltak így ketten a telihold rétre loccsant fényében. Legalábbis óráknak tűnt. A karzsibbadást már alig
érezte, a lába jobban remegett.

Egyre sötétebb lett, rengeteg csillag pislogott a Hold körül. Mintha a kabócák távolodnának…

– Kicsit leülök ide… – suttogta, majd eldőlt a száraz fűben.

Amint behunyta a szemét, az ezernyi csillag is mind kihunyt, csak a hatalmas Hold látszott, betöltötte az eget.
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Mindent elöntött a fehér fény, és hirtelen mintha pislantott volna egyet. A reflektor! Az ufók! Szóljunk a NASA-nak!

kép | John Stanmeyer, USA, 2014, National Geographic.

Afrikai migránsok Dzsibuti partján éjszaka magasba emelik a telefonjaikat, hogy
a szomszédos Szomáliából érkező, nem túl drága vétel segítségével kapcsolatba kerüljenek
külföldi rokonaikkal. Dzsibutiban gyakran megállnak a Szomália, Etiópia, Eritrea felől
érkező migránsok.
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