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Mókusok

a világűrből

E

lőre is elnézést kérek a jelentés olvasóitól, de éppen ellenállhatatlan csuklásban szenvedek és abban a pillanatban a kézírásom összezavarosodik. A mókusalakú űrhajómmal ingázom néhány éve a Szíriusz csillagrendszer és egy kék bolygó között. Lássuk be, a mi rendszerünkben a mókusok szinte ugyanolyanok, mint nálatok :
18×22×68 cm-esek, zöldek és háromlábúak. Az űrhajó szobái tükrözik a hétlábú csillagköz minimalista eleganciáját : bútorozatlanok és minden dekorációt nélkülöznek. A mókusalakú űrhajó sugárhajtóműve a legjobb barátom. Még sose robbant le, de nem titkolom : csiklandós rózsaszín szénnel fűtöm, ami a hétlábú csillagközben a legjobb.
Az életem főleg ingázásból áll, de a kekszek édesebbek útközben. A bútorozatlan űrhajó a kekszeken túl is elkényeztetett : órákig ácsorogni nekem az igaz élvezet. A munkám mindössze egy kék bolygó feltérképezése, és az adatok az UIO-29
-es bolygóra küldése volt. Ott éltek a holdkórosok, akik csak rohadt tököt ettek. Elég büdösek voltak, de ezt elnéztem nekik, mert kekszet és rózsaszín szenet teleportáltak a térképekért cserébe.
A mókusok a legérdekesebb lények a kék bolygón. Egy kicsit imbolyogtak a három lábukon, amiből az egyik úgy nézett ki, mint egy szőrős farok vagy egy hármas szurony. A hétlábú csillagközben a szuronyos üveggyűjtőket Posszeidonnak hívtuk.
A Posszeidonok szuronnyal távolították el az üvegeket a csatornákból. Hm, elbizonytalanodtam, lehet a mókusok mégis máshogy néztek ki. A súlyuk miatt nem tudtak fára mászni, a békesség kedvéért nem beleztem ki őket, hogy megtudjam, miért ilyen nehezek. Bár nem volt könnyű, mert az egyik gyengeségem a kíváncsiság. A mókusok
iránti kíváncsiságom miatt egy ideig a kék bolygó lett az otthonom. A büdös holdkórosok kaptak tőlem egy utolsó jelentést : A kék bolygón erős vulkanikus működés kezdődött el, amely a számítások szerint tízezer hétlábú csillagközi évig fog tartani. A kolonizáció nem ajánlott. Így időt nyertem a mókusoknak.
Egy erdei faházban élt a mókusok igazán nagy nagymamája. Háromszor akkora volt,
mint a többiek. Azért a kicsiknek is jutott hely a padláson. Még így is irigylésre méltóan boldognak néztek ki. Egy időre én is beköltöztem a nagymama házába, de
a mókusok nem vettek észre semmit. Addigra elfogyott a kekszem, nem ettem semmit és olyan átlátszó lettem, mint a pénzleves. Később a további megfigyeléshez feladtam
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a kényelmes pozíciómat és egy kicsi mókussá változtam, így én is szaladhattam a többiekkel és figyelhettem a fákat. Az ágakon üvegek lógtak.
– Mennyi idő, amíg ezek az üvegek megérnek ? – kérdeztem egy mókust.
– Nem tudod, hogy itt tilos kérdezni ? Te biztos egy másik helyről jöttél. – válaszolt a kicsi mókus – Ó, nem akartalak bántani. Bing vagyok. És nem árullak el. Ó, milyen izgalmas – tette hozzá.
Ezután még sokáig nem nyitottam ki a számat a kék bolygón. Persze láttam, mi itt
a dörgés. A fák miután kiszippantották a vizet, eldobták az üres üvegeket, a mókusok
pedig ezeket gyűjtötték, majd elvitték mindet a nagymama házához. Ő később visszavitte
az üvegeket a boltba és a pénzt megfőzte. A mókusok bármit megtennének a pénzlevesért.
Először, ha már úgyis mókus formám volt, segíteni akartam, de engem nem
érdekelt se a pénz se a pénzleves. Nekem csak a keksz számított, semmi más.
A nagymama is együtt ment a kicsikkel az erdőbe, de csak azért, hogy zenéljen, egy vonós hangszerrel, egy igazi hosszúnyakú, körtealakú lanttal és egy pici pengetővel. A muzsika úgy hatott a mókusokra, mint egy turbófeltöltő. Kevesebb pénzlevest ettek és a sebességük megduplázódott. Vagy ez is csak a laboratóriumi körülmények között működött ? A mókusok bevásárlókocsikba gyűjtötték az üres üvegeket, ezt húzták
végig az avaron. A nagymama mindig gondosan feljegyezte melyik mókus mennyit gyűjtött és megverte a kicsiket, ha nem találtak elég üveget. A sikoltozó, síró mókusok hangja olyan édes volt, mint a csokoládé. Hogy gyakrabban halljam, üvegeket loptam a bevásárló kocsikból. A fák is szerették a síró mókusokat. Miközben a verést nézték véletlen
mindig kiöntötték a vizet az üvegekből, az ágaik leereszkedtek a földre és az avaron
hagyták az üvegeket. Az frissen töltött üvegek pedig perceken belül megérkeztek az
égből. Ez a körforgás annyira lenyűgözött, hogy megállt bennem az ütő. A mi csillagrendszerünkben csak savas eső és műanyag borította rétek egymásra hatását ismertük.
A fehérorrú szolgák naponta befestették a műanyag réteket. Ez egy sziszifuszi munka volt, de nagyon fontos, mert a műanyag rétek a savas esőtől teljesen rózsaszín-ek lettek
volna, a sok rózsaszín-től pedig közismerten mindenki depressziós, a sok depresszió pedig
tömeges öngyilkossághoz vezetne, az öngyilkosságok újraszületésekhez, az újraszületések
pedig még több savas esőhöz. Most már biztos érted.
A holdkórosak hamarosan új feladattal bíztak meg, így egy másik bolygóra kellett utaznom. Az utolsó napomon a kék bolygón a mókusok megették az összes pénzlevest és elindultak az erdőbe. A nagymama elővette a hangszerét, a kicsik pedig dobolni kezdtek
a lábukkal. Hirtelen a torkom nagyon kaparni kezdett és ilyenkor mi hétlábközieknek van
egy fura szokásunk. Énekelni kezdtem az iszákos, boldog erdőről, amely születésnapot ünnepel és végül elszórja üvegeit. A mókusokra ez nem turbófeltöltőként hatott, hanem a nagymamával együtt megrészegülve feküdtek el az avarban. Miután a torokkaparás elmúlt, ellenőriztem, hogy mindannyian élnek még és beültem a mókusalakú űrhajómba.
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