
Megkezdődött az év számomra legked-
vesebb szakasza. Egy pár elszíneződött, 
félve festett falevéllel lopta be a gyanút 
nyárra hangolt lelkem ajtaján, és hogy 
nem ütközött ellenállásba, lassan több te-
ret kezdett hódítani. Könnyű dolga is van 
velem, nem kell sokáig győzködnie, hiszen 
vártam, a másik három évszak hangulata-
in kapaszkodva csak eddig akarok eljutni, 
a lelkemet csordultig töltő s aztán kifacsaró 
őszig. Lételemem ez a színkavalkád, a kin-
cseit felszínre hányó föld felerősödött szaga, 
a betakarítás, a gyűjtögetés, a raktározás 
édes-savanyú ízei, a reggeli-esti pokrócba 
parancsoló hűvösség, a nappali munkát 
éberen figyelő napsütés és az élet-halál-élet 
ciklusának bizonyossága.

Ősszel zsong a legtöbb vers a fülemben, 
némelyik a gazdagon terített asztal pom-
páját rímeli, van, amelyik a már lecsupa-

szodott, meghalni kész természetről regél, 
és ebben a fájón szép évszakban tör rám az 
évi elszámolás, mérlegvonás kényszere is. 
Nem papírformát kér számon a természet, 
az adómat sem számozott sorszám diktál-
ta rendben kell befizetnem, ősibb és őszin-
tébb az elvárás: merítettem-e kellő erőt a 
pihenésre szánt télből, a rövid nappalok 
és hosszú éjszakák megtanítottak-e arra, 
hogy lassítani tudjak, legyen időm bevár-
ni a gondolataimat; a tavasz zsongásában 
ébredtem-e fel, láttam-e meg a kizöldülő 
ösvényeket, ültettem-e magot, tisztítottam-e 
fát, gondoltam-e arra, hogy a hosszú, gon-
dos nyár mit érlel majd be nekem? És a 
számonkérés előtt állva nem lehet csalni, 
nincsenek kiskapuk. A kert végében állva, 
nézni a növő fákat, begyűjtve az érett ter-
mést, jóérzéssel bizseregteti a lelket, megtet-
tem, amit kellett.
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A leszámolás évszaka
villanás n Darvas Beáta

Derült, száraz idő várható, legfeljebb ma késő dél-
után, este a hegyvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, 
zivatar. Front nincs, de a meleg miatt fejfájás jelent-
kezhet. Nagyon erős az UVB-sugárzás. Itt a strand-
idő, de a veszélyeket se feledjük!
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Súlyos harcot vív a kilókkal egy amerikai nő, 
ám nem a szokásos irányban: lefogyás he-
lyett hizlalja magát, hogy ő lehessen a világ 

legkövérebb hölgye.
Bár már most sem széllel bélelt a 32 éves 

Susanne Eman, mivel 3 mázsa 30 kiló, még 
nagyon sokat kell magára szednie, hogy elérje 
álomsúlyát, a 730 kilót, amivel rekordot dön-
tene. Orvosai hiába próbálják lebeszélni és ma-
gyarázzák neki, hogy az életével játszik, Eman 
hajthatatlan.

„Minél testesebb vagyok, annál jobban ér-
zem magam a bőrömben, magabiztosabbnak 
és szexibbnek. Miért ne tágítanám a korlátokat, 
és próbálnám ki, hogy mennyire lehetek kövér, 
miközben egészséges maradok?” – idézte a nőt a 
brit Metro újság.

Eman akár egytonnásra is felhizlalná magát, 
ha lehetne. A két gyerekét egyedül nevelő arizo-
nai nő naponta 20 ezer kalóriányi étket kebelez 
magába, mégsem kövéredik sebesen. Már 10 éve 
hízókúrázik, de még mindig 4 mázsa választja el 

álmától, azaz több mint kétszeresre kellene da-
gadnia. Nála a nagybevásárlás hatalmas és hosz-
szadalmas: egy teljes nap megy rá, igaz, havonta 
csak egyszer megy el a közeli nagyáruházba 16 és 
12 éves fiaival. 8 órán át pakolnak tele 6 bevásár-
lókocsit.

Bár orvosai szerint orosz rulettet játszik ma-
gával, leleteinek eredményei nem kórosak – egy-
előre. „Már elrendeztem, hogy ha lebetegednék, 
a nővérem viseli gondját a gyerekeimnek” – 
mondta a sajtónak.
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skandi  KÉszÍtette: beNedeK eNiKő

Befogott szivárvány beKüldte: Veress albert 

Várunk minden olyan lencsevégre 
kapott fo tót, amely véle ményük sze-
rint el tér a megszokott lát ványtól, 
hír   érté kű vagy sa játos szemszögből 
láttat ja a világot. Névvel ellá  tott fény -
ké  pe iket és a javasolt kép alá írást a 
benedek.eniko@har  gitanepe.ro 
e-mail cím re vagy szer kesz tőségünk 
postai cí  mére (530190 Csíkszereda, 
Szent  lélek utca 45. szám) várjuk. 
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– Jean, miért tette bele 
az órámat a gőzölgő 
fazékba?

– ..., uram! 
(Poén a rejtvényben!)


