
Gondolom, sokan látták a „nagy” 
meccset. Mondanom sem kell, ugye, hogy 
a Románia–Franciaország labdarúgó-
mérkőzésre gondoltam. Azért kellett meg-
nézni a meccset, mert az évszázad mér-
kőzésének állították be, főként mert ezzel 
avatták fel nemzetünk büszkeségét, a több 
mint kétszázmillió euróból megépített 
új sportarénát. Hát volt mit nézni. Már 
napokkal azelőtt a sajtóban meg jelentek 
az ilyenkor szokásos, pátosszal átfűtött 
nyilatkozatok. A szövetségi kapitány va-
lósággal ráförmedt az egyik sportriporter-
re, aki megpróbálta földközelbe terelni, 
finoman jelezve, hogy klasszissal nagyobb 
csapatot várunk az arénába. „Mit gondol, 
a franciáknak négy lábuk van, hogy félni 
kellene tőlük?” A nagy mérkőzés azonban 
néhány árnyalattal gyengébbre sikerült a 
középszerűnél, sokkal inkább hasonlított 
egy szeges cipővel végzett pityókaültetésre, 

mint focimeccsre. Minden rúgásnál a lab-
dával együtt repült egy jókora göröngy is, 
a stadion másfélmillió eurós gyepe felszán-
tott földre emlékeztetett a végére. Érdekes, 
a csudaarénában a beléptető rendszertől a 
hírességek páholyán keresztül a mosdókig 
minden tökéletes volt, szuperlatívuszok-
ban áradoztak azok, akik bejutottak. 
Mindössze a játéktér volt gyalázatos. 
Csak azt nem értem, miért nem mondta 
meg senki az építőknek, hogy a focit nem a 
lelátókon játsszák, hanem a pályán? Vic-
ces volt, ahogyan a juhászból csapattulaj-
donossá vedlett úriember megközelítette 
a problémát: „Sebaj, majd hozok a saját 
pénzemen jó füvet Hollandiából.” Mit 
mondjak? Hozzon! Sok jó holland fűvel 
felszerelten már egyáltalán nem fontos, ki 
játszik és mennyi az eredmény. Főként, ha 
nem a pályára terítik, hanem szétosztják a 
beléptető kapuknál a szurkolóknak. 
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A legkapósabb 
„kaphatatlan” könyvek 
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Füvet Hollandiából!
         villanás n Hompoth Loránd

Délelőtt többnyire derült, napos idő várható, 
majd nyugat felől fokozatosan megnövekszik, átme-
netileg több helyen megvastagszik a fátyolfelhőzet, a 
hegyvidéken csapadék is valószínű.
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Madonna vezeti azt a könyvsikerlistát 
az Egyesült Államokban, amelyen 
„kaphatatlan”, vagy már csakis an-

tikváriumokból – de azokból is elég esélytele-
nül – beszerezhető művek vannak, és amelyek 
utánnyomását nem tervezik. A popsztár Ma-
donna fotóival illusztrált Szex című kötet 1992-
ben jelent meg korlátozott példányszámban. Ez 
a könyv áll a BookFinder.com című honlap által, 
az utóbbi 12 hónap világhálós keresgéléseinek 
alapján összeállított toplista élén. A másik hely 
is egy nőé, Nora Robertsé, aki romantikus regé-
nyek szerzője. Promise Me Tomorrow (Ígérd meg 
nekem holnap!) című könyvét keresik nagyon so-
kan – az író nem nagy örömére. Ő ugyanis any-
nyira középszerűnek találja művét, hogy reméli, 

soha nem jelenik meg újból. Mit több, éveken át 
győzködte rajongóit, hogy kerüljék ezt a köny-
vét, mint a tüzet. Úgy tűnik, nem sok sikerrel...

A szex és szerelmes románc után az ameri-
kai könyvvágyak harmadik és negyedik helyén 
a horror áll. Stephen King két kötettel is szere-
pel a listán. Az egyik az 1977-ben, még Richard 
Bachman álnéven írt Rage, a másik a Szép lo-
vacskám. A tízes mezőnybe bekerült Johnny 
Cash – néhai countrysztár – memoárkötete, 
továbbá Marilyn Monroe életrajza Norman 
Mailer tollából – adta hírül a BBC brit sajtóor-
gánum. Maileren kívül jószerivel csak Somerset 
Maugham szerepel a klasszikus írók közül a 
százas listán, de legalább nem az utolsó helyen, 
hanem középtájon.

Álom  beküldte: ambrus laura, GyerGyócsomafalva.
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