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ROBERT LUCZAK

Káli dala
– SF-monológ –

Egy szajha megölte a szeretõjét,
és mohón felfalta a testét a szerelem nevében.

Káli kora most vette kezdetét.
A lemészárolt milliók gyomrából sikolyok törnek föl,
a századot trágyázó tömegsírokból dühödt kórus harsog.

Káli énekét zengik mindenütt.
A játszó gyerekek körvonalai ráégtek egy leomlott falra,
amikor a bomba felvillanása feketére pörkölte a betont.

Káli kora most vette kezdetét.
Az apa türelmesen megvárta, hogy lánya hazaérjen az iskolából.
Szelíden a halántékához illesztette a revolvert,
majd az anyja és testvérei mellé fektette a meleg testet.
Amikor a rendõrök rátaláltak, egy altatót dúdolt halkan.

Káli énekét zengik mindenütt.

Néha feltámad éjszakánként a szél.
Káli dala sohasem hallgat el teljesen.

A távoli kéményekbõl felcsapó lángnyelvek
az alacsonyan szálló felhõket nyaldossák.

Káli dala továbbra is szól.
Egy idõs asszony és felnõtt lánya megsütötték a lány fiát a sütõben,
hogy kiûzzék belõle a démonokat.

Káli dala sohasem hallgat el teljesen.
Egy kaliforniai egyetemista többször megerõszakolta,
majd meggyilkolta barátnõjét,
aztán arra kényszerítette tizennégy barátját,
hogy három napon át bámulják a holttestet.

Káli dala továbbra is szól.

opus-2.qxd  15.10.2009  15:37  Page 49



Egy helyen közel félholdnyi területet
egy méter vastagon borítanak az emberi koponyák.

Káli kora most vette kezdetét.
A gyerekeket oktató-nevelõ munkatáborba vitték.

Káli énekét zengik mindenütt.
Feketeség. Fájdalom és feketeség.

Káli kora most vette kezdetét.
Egy féléves kislány holttestét
lopott javak elrejtésére használták fel.

Káli énekét zengik mindenütt.

Vannak helyek, melyek olyan gonoszak,
hogy nem lenne szabad létezniük.

Káli dala sohasem hallgat el teljesen.
Vannak városok, melyek romlottsága elviselhetetlen.
A város Kalkutta. Az álom nem rémálom.

Káli dala továbbra is szól.
Az emberek égõ rovarokként táncolnak,
mintha obszcén imádkozó sáskák sercegnének
és fröccsennének szét a totális pusztítás égõvörös háttere elõtt.

Káli dala sohasem hallgat el teljesen.
Kalkuttát ki kellene törölni a létezésbõl.
Ez sem lenne elég.

Káli dala továbbra is szól.

H. Nagy Péter gyûjtése
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