
nald6 llinaldini {iizetekben }er.tj kepeket. trlikol
tsvrrel v6geztem 6s hdbor:gatni kezdtem az asz-
szonyi beszdlgel€st, Thomson, a kal6zkirdly
'rcml"oltenetet kaptam lovdbbi hanglog6nak.' Lassank€nt a-k6pek eivesztettdk a irataimu-
liat €s a sarkok, dgyak alja lett envdm. Itt egy
l;irlonos szek, ott egy fura-szersz|nl, arirott tjl:c1
gek Alldogdltak sorjdban. A ldmpa is m1,; r'olt,
rniut ndlunl;; papirbdl rolt az elny6je es egy
nagy favargani'ai rnondhatott talpdriak. Dkb"-
rul-a furcsit vil6gitdeszkoz l<ortil^ k€t-h,fi'om
iivec tc.st6rk0dott . .

A venddgsdgiink rndLr j6l belenyulott a d6l-
utAnba. Egyszer csak a hrlziasszony ioluqrik,
rnert zor5jrittek a kiskaput. .A mal6cok taitet
:rz orrukkal, bebocsdtdst kertek. Szab6 n6ni
sietctt eldjiik ldlekszakadla. Duzzogds jtiszrigok
voltak, ha nem er-esztette be ciket- hamrrosern,
rnegharagudtali 6s elmentek csavarogni a falu-
ba. A hazahivogatAs mdl hosszadalmas szokott
lcllnJ.

Edesanvdrn is velement, hogy megtekintse
a kis l6zad6kat.

Nlaradtam hit egyedril az rilegekkei.
Ilonn€t, honn6t se, dc lalami hang sugott

a fiilemhe:

- Fogcl meg azt a kisebbik iir.cget ds huzz
Itt'lrile. .. !

Nem k€rettem magamat kdtszer se, mert
hasonlitott a mi rumos iitegiinlihtiz. Meg a liiil-
sej6n is volt cg1'dorhezolos jelcnet a'c!nrli€re
Iestve.

A muiatoz6k koccintg-attak is roptdli a
thnco_t. - : 1

l,16rt ne hoccintsak 6n is. EgSvel tijbben
nrulatnak. Ha mdl venddgsegben-iagyok, -le-
gven vcnddgs6g!

I{i a dug6t!
Gvorsan a szlijba a mdmorad6t. Lottvant

is mdl nz _ital s egyk6t kortr- hamar leidg-
lizolt a tolkomon...

,itkozolt izc voll. llec kikopni sc lehe{eil,
mert eldrult volna . . . FIet lenr.eltem, ha be-
leveszek is . . . Igen {m, de a gyomrom csuful
beketlenkedett, lizadozott a csuizds ital miatt.
I{eg- is mondta a v6lem6ny6t:

- Szamdr vag-y baretom! . . . Ilyen nrula-
tAst csak a bolonclok csinAlnak...

Nem meltem visszabesz6lni, szinigazat
rrrondott. Hogv rrrrn nem volt. azt rndr sii'itet-
lem. De m6g,sokf€le ital lehet a vil6gon, amit'
cn nem ismerek.

Az rivqget kesertr arccal illitottam vissza a
hclv€re. Irt6zatosan biizlott a szAm... \leg td_
togatni se igen lehetett, m--.ert jottek befel.i.'-

. Trirni legdny!
. .16 pofdt vdgtam h6t,'pedig a sz6m
nrirrI a pokol fcneke..,

trftiig se mondtam el scnkinek,
szegveltim r'6zsadombi kalandomat.'

- IVIost m6r mindegy. Szab6 n6nilla clrre is. mosolyogr:a mondan6: ..Kis
mdsik iivegben voll a lum''... abban
szoklam lartani...

UZENTV NEKED.

6sz l6peget a lombokon,
talpa vdrhenyes sdr, ag)'ag,
a boldog zrildre rdragad

- fold fe16 htill a homlokorn. -Hozzitd szeretndk menni most,
jaj, elrontottuk! nem lehet,
nem volna most mdr enyhtilct,
pedig megldsd: kifoszt,
kiioszt igy minket az id6.

- Ha ostor6t emeite rdnk
a lossz rilag,
mert nem oleliiik leszket6
testiinket eg1'be? 6 miert
bdntottuk eg1-mast meg- mi is?
Kimondom a neledberr rs:
botlott, kitert
6r:ik ezek, jobban szeletndcl.
tudom. ha ujjadat
cs6kolgatninr" s ielil::.r'ilrttlcrl
fejem oledb6l (fojtogat
a silds). o en is johbln szt'r'clrreirr,
hidd e1 nekem,
ha liedves-pajzdnul etetn€l,
s {l-urergesen
meghirzkodndd a hajamat.

- Az utcc p6r'okknl lcli.
e8)'iigyil Ahitat
az arcukon; d eg1'L!91'rieli,6 urcscbeli
boicseknel bolcsebb ernbelek,
lAm, lam, ket ostoba
tiilol rcnteg,
fdzik eg1'mdst6l. - Nagl-, csurr-1'a
l6balal lepeget az 6sz;
hideglel6s
feleleml.rjl borzong a kcrt.

- Figyeld,
amit most mondoli: meghalunk,
eklbb vagy ut6bb rneg-haluni<,
€s deszhak ktiz6 zdrnak cI,
szrik lesz a hely,
de mindegy lesz nekiinh,
mert tobb6 ugysem tlozdulunii,
s ha egymas mellett pihcrriilk,
akkor- sem lehet akkola
akaratunk soha,
hogy 6rintsiik eg1'uris kczct.
ha felujjnlit'a lan :'kiir'.

- Jon parra p:ir',
jon kinra kin -halld ki silisonr halk neszct,
hallcl meg ezeknck a soroknak
csulilo g.viszsipjain
jirjorrgani a.lelkenrctl .

-\ csillagok mdr hunvologlak,
nrg.voll ideges szcl remcg,
habos buborekja a holdnak
rr i!k [ole lcbeg.
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