
Én tudom, hogy mennyi tíz meg tíz. 
Száz. És azt is tudom, hogy húsz meg húsz 
az negyvenkettő. Na, de te mit tudsz? Azt 
sem tudod, mennyi kettő meg kettő. Há-
rom – jött a válasz, és sajnos a folytatást 
már nem hallottam, hisz az ablakom 
alatt egymást túllicitáló két „pisis” gyerek 
számháborúját saját röhögésembe ful-
lasztottam, a nevetéstől hétrét görnyedve 
vihorásztam, nem rajtuk, inkább magun-
kon, felnőtteken. De először is szögezzük 
le, nem gurítok, ez tényleg így hangzott 
el. A két kölök olyan határozottsággal és 
konoksággal érvelt saját számai mellett, 
hogy csak az juthatott eszembe, ilyenek 
vagyunk, ilyenek lehetünk mi is. Sokszor, 
vagy inkább többnyire nem vagyunk ké-
pesek túllátni saját korlátainkon, hibáin-
kon, gyengeségeinken, nem tudjuk belőni 
saját képességeink határait, a gyerekek 

viszont arra is jók, hogy figyelmeztetni 
tudnak: hoppá, mi butaságot beszélünk, 
de korunknál fogva megtehetjük, ám ti, 
felnőttek, kinőhettetek volna már eb-
ből a mókuskerékből, avagy csapdából. 
Hányszor jártuk meg, hogy azt mondtuk 
valaki dumája után, hogy félrebeszél, 
butaságokat mond? És hányszor jár-
tuk meg, hogy dumáltunk, majd a belső 
hang megszólalt: butaságot beszéltél? 
Nem sokszor, ugye. Milyen jó lenne, ha 
ismernénk a szükséges és lehetséges cselek-
vőképességünk közti vékony határt. Nem 
véletlen, hogy sokan a gyarlóság korának 
nevezik jelenünket, sőt többek szerint a 
válság is ennek tudható be. Elképzeltem, 
ha valaki figyel minket fentről, akár én a 
számcsatázó gyerekeket, sokszor biztosan 
ő is hatalmasakat nevet rajtunk. Már ha 
átlát a szitánkon. 
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Megint kiürítették az Eiffel-tornyot

14
27 C̊ 13

26̊C

13
24 C̊

időjárás-előrejelzés

Maros-
vásárhely

Csík-
szereda

Székely-
udvarhely

Sepsi-
szentgyörgy

14/26 12/25 13/26 14/27

VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Kurta kroki korlátainkról 
villanás n Máthé László Ferenc

Nagyrészt felhőtlen, száraz idő lesz, csak holnap 
késő délutántól északkeletre sodródhat be egy-egy 
zápor, zivatar. Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, 
a Dunántúlon ekkor zápor, zivatar is kialakul. Jelen-
tős mennyiségű csapadék nem várható.
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Egy gyanús csomag miatt kiürítették 
múlt héten a párizsi Eiffel-tornyot. 
A csomagot a torony lábánál találták. 

A párizsi rendőrség szerint kétezer látogatót 
kellett eltávolítani. A riasztás egy óra múlva 
véget ért, miután a tűzszerészek nem találtak 
semmit.

A tornyot üzemeltető társaság egy pá-
rizsi telefonfülkéből névtelen telefonálótól 
kapott figyelmeztető hívást. Ennek nyomán 
jelentős rendőri erők vonultak ki és kezdték 
meg a terület kiürítését és átvizsgálását.

25 ezer ember tartózkodott ebben az idő-
pontban a környéken. A toronyból mintegy 
kétezer embernek kellett azonnal távoznia. 
A biztonsági övezet kijelölése után a turis-
ták egy részét a Szajna rakpartjaira terelték, 
a többieket pedig megpróbálták hátrébb szo-
rítani a Mars-mezőn, megakadályozandó a 
kíváncsiskodók visszaszállingózását.

A világ egyik legnépszerűbb turistalátvá-
nyossága a terroristák egyik kiemelt célpont-

ja Európában. Tavaly ősszel többször is ki 
kellett üríteni bombariadók miatt a tornyot, 
de a tűzszerészek egyetlen alkalommal sem 
találtak semmit.
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