
De nem hallgattak reá, csak özönlöttek a pincébe. Fred és két társa azon
ban nem mozdult. Ez tetszett a pszichológusnak. De mikor a pinceajtóból visz
szatért, már nem találta helyén a három fegyencet,

Távoli zúgás hatalmasodott el a levegőben, egyre erősödő' hangerővel.

És a rendőrök ? Hol vannak a "tornádóvezetők?" De hol van mister Cliff is,
a nagy mesélő? Talán a nemzeti ünnep miatt kevés a rendőr, vagy az egész
rendőr-dolog csak Cliff blöffje? !

Megeredt az eső. Minden cseppje egy-egy ostorhegy a széllökésekben. De az
eső most talán jó jel. A tölcsérben nincs eső, ott benn csak a borzalmas szívó
erő működík, A legveszedelmesebb a tölcsér pereme, ahol néha 200 kilométeres
szélörvény tombol.

Jóska kinézett távesővével dél felé a fedett verandáról, amely hozzá volt
építve a főépülethez a könnyű betegek számára. A távolban fölfedezte a táncoló
tölcsért.

- A végítélet trombitája - villant agyába a groteszk gondolat.
Most feltűnt egy autó hangszóróval és villanó lámpával. Fred és két társa.

De honnan vehették az orvosi fehérköpenyt meg a hangszórót?
- Jön a tornádó! Tornádó! - bömbölte a hangszóró. - Mindenki menekül

jön a pincébe vagy az árokba. Tornádó! Tornádó! ...
A félelmetes zúgás aztán elnyomta a hangot. A ciklon nem húsz mérföldes

sebességgel száguldott, hanem sokkal gyorsabban és cikk-cakkban.
Ezek a szegény őrültek! Feltűnési roham vagy szökés jó ürüggyel?\ Nem:

inkább önfeláldozó hősködés.

Hiszen ezek i-deg-be-te-gek! •..

Bűnre vágyó angyal

Hűvös, vén, őszi falumba
betérnék, boldogbalan angyal.
Ember szeretnék lenni,
bozsogni, inni bort,
meleg kemence előtt táncba menni
csapzott nagy szárnyaimat unva.
I.ovas szeretnék lenni, szőrin ülve,
lovas, ki villámok között tovanyargal.

Szolgája, én, égi Uramnak
letenném már fényes szerszámaim,
álmot szeretnék látni,
jósolni, játszani furulyán,
népet, sokat sírót akarnék megváltani
a' mennyei hősnek, az Úrnak, Amannak,
ki ecetnek ízével száján
meghalt egy violaszín estén, mint az én álmaim.

Hűvős, vén, őszi falumba'
lennék bárkinek asszonyszülte fia,
olyan nem magányos,
pengő cimbalmot kerülő,

hanem dús ember, pezsgő szívű, ki álmos,
nagyasszony-szemekbe merülne, mielőtt este elalunna.
De lompo~ vagyok csak, bűnös, elélt virága az égnek,
en számomra nem szült irgalmat Mária.
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