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Kisprózák
A szirének éneke

Médeia felől ugyan játszhatott Orpheusz a lantján, dúdolhatott vele
Jászón, szívének szépséges szerelme, s verhette a ritmust az összes
argonauta, ő csak hallotta asziréneket.

Hallotta, hogy Jászón életét még jó néhányszor meg fogja men
teni. Hallotta, hogy gyönyörűkét gyermeket fog néki szülni. Hal
lotta, hogy szerelme Kreón lányáért el fogja árulni, gyermekeit
Korinthosz népe megöli, néki menekülnie kell. Hallotta, hogy lesz
majd egy drámaíró, bizonyos Euripidész nevű, aki harmadik díjat
nyer az Athéni Ünnepi Játékokon egy olyan művel, amelyben ő a
khtonikus női erők förtelmes megtestesülése.

Médeia azt is hallotta, hogy késő korok szorgos tudósai kiderítik,
a korinthosziak tizenöt ezüspénzt fizettek Euripidésznek, hogy
megszabadítsa őket szégyenletes, ómódi gyermekgyilkossá~któl.

S hogy később aztán megkapják a Szeretethimnuszt is. Es har
minc ezüstpénzbe kerül.

Kihalt állatok

Miután az ember kipusztította az állatok egyharmadát, kitalálta,
hogy klónozza őket. Akármelyiket, megrendelésre, komoly össze
gekért. A bevételeket, természetesen, a kutatás folytatása mellett a
természetvédelemre fordítják. A WGC (World Genetical Centre) ka
talógusokat publikált, melyekben egy-egy kihalt állat fotója mel
lett, szokás szerint, ott volt az ár, az eredeti és a kedvezményes.
Apró betűkkelmeg a klónozott állat várható élettartama.

A nagyobbtestűek, mint a mammut, egy-két napnál többet nem
élhetnek - ezeket partikhoz, gyermekzsúrokhoz ajánlották, a ka
csacsőrű emlős viszont fél évet is elélhet - és közölték, hogy gyer
mekpszichológiai felmérések szerint ez az ideális időtartam,mialatt
egy gyermek saját állata iránti gondoskodása már eléri a felelősség

tudatosításának kívánt fokát, de még nem lép át kötődésbe.
Hogya kihalt állatok esetleg elszabadulhatnának? Ugyan, vála

szolta a kezelő a WGC honlapján az érdeklődőknek, hova szaba
dulnának?

Egyelőrenull-null

A kocsma minden egyes vendége feszülten a hatalmas LCD képer
nyőre mered: helyi futballcsapatuk meccsét közvetítik idegenbó1,
az eredmény egyelőrenull-null, a tét a továbbjutás.
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Belép az utcáról egy alak, szevasztok, köszön mindenkinek, s
azzal leül egy pókerautomata elé, háttal a tévének.

Fapofával végigjátszik néhány partit, majd szó nélkül elmegy.
Pár pillanattal azelőtt, hogy meglincselnék.

Gyanúsak vagyunk?

Rendőrautó húz a rasztások mellé, leáll. Éjfél elmúlt, kéri a
személyazonosságikat. Öcsi a szemébe néz, és megkérdi:

- Miért, rendőr úr, gyanúsak vagyunk?
A rendőr hümmög, az igazolványokat odaadja társának, az gyor

san, gyakorlottan megjáratja szemét a fotókon és a hozzájuk tartozó
arcokon. A beszélős rendőr megkérdezi:

- Drogoztatok?
- Dehogyis, rendőr úr, és ön?
A rendőr tanárosan elterel:
- Mert tudjátok, ugye, hogy a cigarettaés a kávé is drognak számít.
- Hogyne, rendőr úr, hogyne - és önök ma nem kávéztak? És

mondja, rendőr úr, dohányzik ön?
Közben a csendes rendőr visszaadta a személyiket, beült a volán

mögé, a beszélős is elmotyogja: én nem dohányzom, s azzal el
burrognak.

Nem volt ott

Nem ugyanannál a megállónál szálltak fel, nem ugyanannál a meg
állónál szálltak le, de minden este, hazafelé a munkából, ugyanabban
a metrókocsiban utaztak. Kezdetben véletlenül, később mindketten
gyorsan körülnéztek, s lassan kialakult, mintha megegyeztek volna,
hogy mindig a harmadik kocsiba szálljanak. A másik felé a legapróbb
gesztust sem engedték meg maguknak. Csak odanéztek, mint min
denki másra egy pillanatra, aztán elfordultak: egyikük többnyire
könyvet halászott elő táskájából, a másik csak ült, lehajtott fejjel.

Két éven át, minden hétköznap így utaztak hazafelé. Két év után
egyik este a könyves hiába szállt a harmadik kocsiba, a lehajott fejű

nem volt ott. Soha többé nem volt ott.

Az egész világ

Veronica főzött egy koffeinmentes kávét, és bekapcsolta a román
közszolgálati tévé kulturális csatornáját. Imádta ezt a szabad vilá
got, bár csak három éven át taníthatott benne. Elmúlt hatvan éves,
hiába, tulajdonképpen még örült is, hogy nem kell megharcolnia
többé a fiatal, nagyszájú kollégákkal, és azokkal a mai elvadult gye
rekekkel. így volt szép az élet: gondosan bevásárolt, időnként tele
fonált, és nézte azt a sok remek műsort a tévében.
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FECSKE CSABA

Ezen a szombat délutánon a divatvilágról közvetítettek riportot,
gyönyörű lányok kényesen lépkedtek a rámpán, ruháik fantaszti
kusak, Istenem! A művekről a tervezőket, a kritikusokat kérdezték.
Milyen ma!?abiztosak, mennyi mindent tudnak! A 2009-es Armani
kollekció? Eszbontó - a Vogue kritikusa belehajol Veronica arcába
- hihetetlenül népszerű lesz, hiszen máris ezt hordják Miami
Beach-en, ezt Road Islandon, you know, ezt hordja az egész világ!

Aláírásgyűjtés

Az istenek, látva, mi történik a Földön, aláírásgyűjtésbefogtak. Mi
- aszöveget Thot és Hermész és az a fiú fogalmazta meg - nem
akarjuk, hogy így éljenek az emberek. Nem akarjuk, hogy ennyire
ne szeressék egymást. Ennyiből állt a szöveg. Mindenki aláírta: An,
Enlil, Marduk, Inanna, Manitu, Kokopelli, Indru, Visnu, Tendzsin,
Chicomexochtli, Ízisz, Ozirisz, az Atyaisten, a kilenc múzsa, Zeusz
is persze, utána sorban az egész Olümposz, az ismeretlen isten is,
és Mami Wata, és Wodanaz, és Odin, és Lug és Gwydion, és Allah
is aláírta, még a vén Káosz is aláírta, minden isten aláírta, aki csak
élt valaha.

Látod és tudod
a feneketlen hideg űr

jelzó1Jójái bolygók csillagok
a semmitó1 titokban fogant
világragyog boldogtalanul
az éjben milyen titokzatos is
a nyüzsgőégibolyahogy szívedhez
koccan szigorú fénye összerezzensz
hirtelen nem találsz magadra
elkeveredtél a könyörtelen szépséggel
nem tudsz mit kezdeni ki kéne bontakoznod
megeredni a romlatlan vágy nyomába
menni oda ahol nem hagyszmárszánalmas nyomot
bizonyítékot nem kellrésen lennikinyitni szemed
sema mögötted becsukódott ajtót mégis
látod a rejtezőt tudoda láthatatlant
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