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Az em ber ke dé lye vál to zik
Vo nó szár nyon egy he ge dû. Lát tam, ide tart. Ká pá val meg ko-

cog tat ta ab la ko mat, a ze ne el hall ga tott. Mit óhajt?, kér dez tem, 
mint ha nem sej tet tem vol na meg kí ván sá gát, hogy per cet se vesz-
te get ve kö ves sem.

Más nap már ma gam áll tam ki az ab lak ba. De csak egy gya lo-
gos alak jött ar ra, hó na alatt egy hús vé ti son ká val (no, ez se fog 
dal ra kel ni!), meg egy gör kor cso lyás kis ka masz egyen sú lyo zott 
a flasz te ren.

Har mad nap ra az idõ sze szé lyes re for dult. Bo lond szél tá madt. 
Ilyen szok ta a kot tát le- és el fúj ni. Ugyan hagy jam a ki fo gá so kat, 
tu dom én kí vül rõl is azt a szó la mot, ér velt em be rem, fel tû nõ ben 
vagy hat ütem nyi rõl. Hát el jött még is?

A társaim!, in tet te oda az el len ke zõ irány ból fel buk ka nó kat, 
teg na pi is me rõ se im, a lá bát hó na alatt ci pe lõt, meg azt is, aki ha-
son ló test rész ét ke rék re cse rél te. Igaz, csak mû ked ve lõk, mond-
ta, de pub li kum nak ép pen meg fe lel nek.

Ek kor azon ban, sze ren csé re, mert a kez dõ hang se hogy sem 
ju tott eszem be, hir te len el sö té tült. A fe ke te po li túr ha sa dé ká ból 
hú rok re meg tek elõ, fe hér és sö tét bil len tyûk zá po roz tak alá. Ez 
már az utol só té tel, gon dol tam. De ki tar ta ni – kép te len ség. Még 
ha akar nák se ül het nék a zon go rá hoz.


