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A 7. fejezet komplementer, az elemzett szer-
zők: Esterházy Péter, Weöres Sándor, Lányi 
András (micsoda név!) ezúttal maguk bújnak női 
hőseik bőrébe, a változatosság kedvéért. Ezen a 
ponton a hagymaemberek kissé elbizonytala-
nodnak, nem látják ugyanis a pipától a pipacsot, 
csak a pí(p » 3,14)-füstöt érzékelik, és jóléti tár-
sadalom ide, az irigylésre méltó lét oda-
visszafelé, kezdik mormolni a varázsszót: pipacs-
csapi-csa-pi, csapicsapicsapicsapicsapicsapi 
csapicsapicsapicsapicsapicsapicsapi… 

Hát, hová tűntél? 
Aztán a következő fejezetben a görög mitoló-

giából kerül elő Dióné, Thetisz, Rheia, Themisz, 
Mnemosyné, Déméter, Héra, Danaé, Európé, 
Szemelé, Alkméné, Létó, Asteria, Ió, Jünx, Léda, 
Nemezisz, Kallisztó, Antiópé, Lamia, Maia, Éosz, 
Láodameia képében csak azért, hogy Zeusz, az 
alfahím, aki férfibőrben jelenik meg (csak az ar-
cán nincs bőr), szóval, hogy Zeusz arcátlanul va-
lamennyit magáévá tehesse, ahogy ez egy fő-
férfiistenhez illik. A felsoroltak közül sokan Ze-
usz rokonai (anya, testvér, lány, feleség stb.). 

Hát ez a helyzet, ez a nagy helyzet Európa gyökere-
ivel, és ezen a ponton szintén csak a szócséplés ma-
rad: zeuszszuezzeuszszuezzeuszszuezzeuszszuez… 

Zeusz odafelé görög főisten, alfahím, ahogy az 
írás tartja, de visszafelé Szuez, csatorna, például 
szülőcsatorna (1956-ban az egyszerű szovjet ka-
tonák azt hitték, a Szuezi-csatornához mennek 
„felszabadítani”). 

Móricz Erzsébet útjelző táblái mutatják a ki- 
és a bemenő forgalom irányát…  

A borzongással tudomásul vett, ellenszenves 
Zeusz egészen odáig megy a megmerevedésben, 
hogy Szurcsik József festőműhelyében kövületté 
válik, majd a további metamorfózis (saját öntör-
vényei) során tartását-gerincét veszti.  

Szurcsik József és a Nőember egy cipőben 
járnak: alattvalók.  
Ősei, utódai Lovász Erzsébet Kosainak-

Halainak...  
Lassan, de biztosan záródni látszódnak a zo-

diákus-Nőember szirmai.  
A Kos a zodiákus-Nőember feje, a Hal a talpa.  
A világ, Weöres Sándor Csónakja, Locsolódó 

Nefelejcse és a Nőember pipacsa, Szurcsik Jó-
zsef Halbölcső-koporsójában halélélhal és együtt 
ring Kelle Antal élő-faszínű sakkjával, A. Tóth 
Sándor bábjával, amelyből majd újra kiröppen 
Mayer Erzsébet körpályára írott pipacspillangó-
ja, hogy újra pipacsot lelhessünk, megleljük saját 
pipacsunkat. 

Csányi Barbara 
 

A lépcsőn ülve 
 
Egy kutya ült a lábam mellé, engem nézett, bó-
lintott. 
Szemében a bánat gazdára talált, mert tudta, 
egyedül vagyok. 
Ujjaim közt végigszaladt selymes bundája, arco-
mon félmosoly, 
s mikor megköszöntem volna, már ott sem volt. 
 
 
 

Űr 
 
Lelkem mint egy kis bolygó kering egy sötét 
rendszerben. 
Idegen napok vonzásában futja köreit, 
s ha néha-néha közelebb ér, szívébe szúrják 
ólom sugaraikat. 
Oly hatalmas az űr, félek. 
Félek, hogy a tükörcsillagok nem hazudnak több 
mosolyt az arcomra, 
és a csendből kiszűrődő mély dobogás is meg-
szűnik holnapra. 
 
 
 

Csillagtalan 
 
Alkonyodik a szívem felett, minden csend és 
nyugalom, 
pára szállt a lelkemre, egyedül vagyok. 
Elfogytak az imáim, nincsenek már láncaim, 
egyedül vagyok. 
Elfogott egy gondolat, hogy eltemessem a gon-
dokat 
szemhéjam börtöne alá. 
Csillagtalan az égbolt, és nem ragyog, és nem 
ragyog, 
mert tudja, egyedül vagyok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


