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Föld fény
– rész let –

A föld alat tin szem ben ül tem egy nõ vel, akit egyéb ként nem mél tat-
tam fi gye lem re, s aki, ami kor a vo nat meg állt, fel emel ked ve rám né zett 
és így szólt: „Ve ge ta tív élet”. Egy pil la na tig ha boz tam, a Trocadéro ál lo-
má son vol tunk, majd fel áll tam és el ha tá roz tam, hogy kö ve tem.

A lép csõ te te jé re ér ve rop pant me zõn ta lál tuk ma gun kat, amely re a 
ké sõ dél után zöl des, vég te le nül ke mény fé nye esett.

A nõ, anél kül, hogy meg for dult vol na, elõ re ment a me zõn és csak ha-
mar egy igen nyug ta la ní tó, at lé ta kül se jû sze mél  lyel ta lál ko zott, aki nek 
a fe jén sap ka volt.

Ez az em ber egy há rom fõ bõl ál ló fut ball csa pat ból vált ki. Né hány 
szót vál tot tak egy más sal, anél kül, hogy ve lem tö rõd tek vol na, majd a nõ 
el tûnt, és én ott ma rad tam a me zõn, a já té ko so kat bá mul va, akik foly tat-
ták a mér kõ zést. Azt is meg pró bál tam, hogy meg ka pa rint sam a lab dát, 
de… ez mind ös  sze egy al ka lom mal si ke rült.

Egy kis fi ú val együtt fü röd tem a ten ger ben, kö zel a part hoz. Ke vés sel 
ez után a par ton ta lál tam ma ga mat több em ber tár sa sá gá ban, akik kö zül 
egye se ket is mer tem, má so kat nem. Ek kor a sé tá lók kö zül va la ki hir te len 
két ma dár ra hív ta fel a fi gyel mün ket, ame lyek egy más tól bi zo nyos tá vol-
ság ban pár hu za mo san re pül tek és va ló szí nû leg si rá lyok le het tek.

Va la ki nek ek kor az a hir te len öt le te tá madt, hogy rá lõ a ma da rak ra 
(mert mind nyá jan pus kát hord tunk ma gunk kal), és fel te he tõ volt, hogy 
az egyik kö zü lük meg se be sült.

Vé gül is elég mes  sze a part tól hul lot tak a víz be, és egy bi zo nyos ide ig 
vár nunk kel lett, míg a hul lá mok ki so dor ták õket.

Ahogy kö ze led tek, meg ál la pí tot tam, hogy ezek az ál la tok sem mi-
kép pen nem vol tak ma da rak, mint azt ere de ti leg hit tem, ha nem sok kal 
in kább a te he nek vagy lo vak va la mi lyen faj tá ja.

Az az ál lat, ame lyik nem se be sült meg, oda adó gyen géd ség gel tá mo-
gat ta a tár sát. Ami kor elénk ér tek, az utób bi ki múlt.

A meg halt ál lat leg fi gye lem re mél tóbb sa já tos sá ga az volt, hogy a két 
sze me rend kí vül fur csán kü lön bö zött egy más tól.

Az egyik lé nye gé ben tö ké le te sen szín te len volt és meg le he tõ sen ha son-
lí tott a ten ge ri sün mész hé já hoz, míg a má sik a leg cso dá la to sabb szí nek-
ben ra gyo gott.

Az az ál lat, ame lyi ken még se gí te ni le he tett, az óta ré gen el tûnt. Ak kor 
tör tént, hogy Roger Lefébure úr, aki nem tu dom, mi ért, a tár sa sá gunk ban 
volt, fel ra gad ta a fosz fo resz ká ló sze met és mo nok li nak hasz nál ta.

Ezt lát va, a ki se gí tõ sze mély zet egyik tag ja a kö vet ke zõ anek do ta elõ-
adá sát tar tot ta cél sze rû nek:

Nemrégiben Paul Poiret úr rend sze res szo ká sa sze rint az ügy fe lei 
elõtt tán colt, ami kor is mo nok li ja vá rat la nul a föld re esett és ös  sze tö rött. 
Paul Éluard úr, aki ép pen ott tar tóz ko dott, szí ves volt fel aján la ni ne ki a 
sa ját ját, azon ban ezt is ha son ló sors ér te.
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