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KEMSEI IST VÁN

Nyol cas

Mi vel mos ta ná ban nincs biciglim, nem tu dom, le het-e nyol cast app li-
kál ni ezek be a mo der ni zált csúcs ke re kek be. Lát tam egy fic kót a Ró ma in, 
ug rat ni akart cangájával a csó nak le já ró fö lött, az el sõ ke rék pe dig csu kó-
dott ös  sze, mint a colstock. Nem jött ös  sze ne ki a nyol cas az is ten nek se.

Ha jaj, fiú, ah hoz sok min dent kel le ne él ned! Fi úk a vi lág ból: úgy 
mo zog ni a mo zog ni va ló ban, hogy ép pen csak ro gya doz zék, de még 
gu rul jon! Eh hez szük sé ges az év ti ze de kig tar tó ké pez de! Ta nul ni a te ke-
rést, hogy öre ge sen, ré sze ges fa lu si kucs más vén em ber mód ján, ha von 
nyi szog va, szá nal ma san, ne vet sé ge sen, bûn tu dat tal kacs ka rin góz va, 
is me ret len te re pen is ha lad jon az em ber fia. A fel áll va ta po sást in do-
ko lat lan emel ke dõ kön. Ilyen kor utcahosszat min den ke rék for du lat kor 
ki jön majd a haj da ni ro man ti kus el kép ze lés bõl a pa na szos nyik-nyik…

Azok a ré gi, szép idõk az árok par ti gya log ös vé nyen, a sö té te-
dés ben, egy mész fe hé ren va kí tó csí kon szá gul dá sok a me re dély 
fö lött! Ezt pél dá ul pró bál hat ják né há nyan a ma guk kor sza ka sze-
rint. Ki nek mi lyen esz kö zök áll nak a ren del ke zé sé re. De nem fur csa:
a nye reg ez alatt ezer és ezer ki lo mé te re ken ke resz tül ki tar tó an tö ri a seg-
get. Ez az egyet len, iga zi kö zös pont, amely ben ta lál koz ha tunk, mi köz ben  
mé ter rõl mé ter re ve szed ész be a be rozs dállt, ki la zult, el gör bült kül lõ-
ket, az el po tyog ta tott csap ágy go lyók hi á nyát. 

És haj tasz ve le to vább a foly to nos nyi szo gás kö ze pet te.
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