
Olyan jó festménycímnek tűnt, mikor 
leírtam. Ló az úton. Képzeljenek el egy szép 
tájat fákkal, bokorral, a zöld fű között kí-
gyózik egy út, amelyen áll egy ló. Mondjuk 
háttal, és éppen visszanéz. Vagy szemben áll, 
vagy éppen oldalra fordított fejjel néz az őt 
bámulóra. 

Idilli kép, mégis, ahányszor látom, 
annyiszot kerít hatalmába a rossz előérzet, 
hogy ebből egyszer baj lesz. A kép ugyanis nem 
falon lóg, hanem valóságos látvány gyakorta, 
amikor Csíkszereda és Székelyudvarhely kö-
zött autózom. Homoródfürdő irányából a 
Cekend-tető felé haladva, mielőtt nekivágunk 
a gyönyörű lombhullatón keresztül vezető 
kanyargós útszakasznak, az út két oldalán 
lovak legelésznek. Felügyelet nélkül, szaba-
don. Amíg legelésznek, nem is okoznak nagy 
galibát, a gond az, hogy székely lovak ők, és 
a székely emberekhez hasonlóan vallják azt 
az életfilozófiát, miszerint a szomszéd fűje 
mindig zöldebb. Ezért időnként elindulnak, 
és megcélozzák a forgalmas műút túlsó olda-
lát. Bár a lovak köztudomásúan okos lények, 
a forgalmi szabályok mégsem az erősségük, 

elsőbbségadásról nem sokat hallottak, és azt 
sem igazán tudják bemérni, hogy ha netán 
valamelyik jármű beléjük parkol, ki húzza a 
rövidebbet.

Az autókat vezetőknek viszont van képze-
lőerejük. Erről megbizonyosodtam a minap is, 
amikor egyik arra haladó sofőr halálsápadtan 
szállt ki az autójából, ugyanis éppen egy haj-
szálnyira tudott megállni az útra váratlanul 
kiszökő ló előtt. Azt mondta, látta már lelki 
szemeivel, hogy fog a szélvédőn keresztül az 
ölébe kerülni a méretes állat (mondtam ugye, 
hogy volt képzelőereje), és azt sem szégyellte 
férfiasan bevallani, hogy iszonyúan megijedt. 

„Ez semmi, most legalább nappal van, 
én a múltkor ugyanezt sötét éjszaka jártam 
itt meg” – licitálta felül még mindig remegő 
emberünket egy, az akció láttán szintén félre-
húzó autós.

Én csak nőiesen tudom bevallani, de meg-
teszem: én is megijedtem. És azóta is mindig 
erőt vesz rajtam a szorongás, ahányszor arra 
járva látom az út két oldalán legelő lovakat. 
Vajon a gazdájuk cseppet sem szokott aggodal-
maskodni?
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László Attila  
a Csillag születik győztese
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Ló az úton
         villanás n Forró-Erős Gyöngyi

Napközben többnyire száraz, meleg időre számít-
hatunk, a délutáni órákban kissé megnövekvő felhő-
zettel. Front nem lesz felettünk, markáns fronthatás 
nem várható, de az átlagosnál melegebb, helyenként 
fülledt levegő fokozott megterhelést jelenthet.
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Ördög Nóri (29) miniruhája sok figyel-
met elvont, az Appril Project cirkuszi 
hangulatú produkciója is látványosra 

sikerült a Rippel-fivérekkel, és Teca (15) is ki-
tett magáért az Edda-művekkel, akárcsak Sza-
bó Ádám (18), aki a 100 tagú cigányzenekarral 
lépett fel, de senki sem vehette el a győzelmet 
László Attilától (14).

A kézdivásárhelyi Petőfi Sándor Általá-
nos Iskola 8. osztályos tanulója az összetarto-
zás napján lett a Csillag születik győztese. „A 
sors akarta így, hogy ez a szavazás a mai napra 
esett” – mondta Attila. 

Az erdélyi fiú egyik álma is teljesült. Pél-
daképével, Balázs Fecóval (60) közösen adta 
elő a Hazafelé című Korál-slágert. Második 
dala a Zene nélkül mit érek én című Máté Pé-
ter-gyöngyszem volt. Ezek már akkor örök-
zöldek voltak, amikor a világra jött, de a retro 
passzolt Attilához.

A zsűri a második helyre pontozta At-
tilát holtversenyben Szabó Ádámmal, és az 
Appril Projectet tették meg győztesnek, de a 
döntőben Oroszlán Szonja (34), Fái Miklós 
(47), Hernádi Judit (55) és Szirtes Tamás (66) 
pontjai már nem számítottak. A csillagot a né-
zők szavazatai emelték magasba. László Attila 
a nagyszerű ajándékok mellé egy évig havonta 
egymillió forintot és egy autót vihet haza. 
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