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Százéves is végigfutotta  
a torontói maratonit

Százéves férfi is végigfutotta a torontói 
maratonit. A brit Fauja Singh – aki tel-
jesítményével a világ legöregebb mara-

toni futója – 8 óra 25 perc és 16 másodperc 
alatt tette meg a 42 kilométeres távot. Bár csak 
a 3850. lett a vasárnapi versenyen, még így is 
megelőzte öt versenytársát.

Az aggastyán csak 11 évvel ezelőtt, azaz 89 
esztendősen kezdett sportolásként futni. Min-
dennap edz, 16 kilométert szalad. Kicsit azért 
már lassul: 2003-ban még 5 óra 40 perc alatt 
futotta végig a torontói maratonit. 

Életelve a jó kedély és a feszültségmentes-
ség. „Ha valamin nem tudsz változtatni, mi-
nek aggasztani vele magad?” – idézte az indiai 
születésű férfit a The Daily Telegraph című 
brit lap. „Légy hálás mindenért, maradj távol 
a kedvetlen emberektől, mosolyogj és fuss!” – 
szól Singh életreceptje.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Úgy indult ez is, mint bármelyik má-
sik nap. Leszámítva, hogy nem hétköz-
napi ruhájába öltözött, hanem huszár-
egyenruhát öltött magára. Lábait kényel-
mes csizmába dugta, a posztóharisnya 
csak úgy feszült rajta, a kabátban pedig 
egész daliásan festett. Bajuszát is vígan 
pödörte meg a reggeli tisztálkodás után. 
Szalonnát, kenyeret, kolbászt és túrót fa-
latozott, de a falatok csak nehezen mentek 
le a torkán.

Ez a nap különlegesebb volt, mint a 
többi. Hadjáratba indult. Felnyergelte 
kölcsönkért lovát, és vígan vágtatott az 
indulási helyszínre a szomorkás időben. 
Örült annak, hogy végre kiszakadhat a 
szürke hétköznapok szorításából. Igazi, 
korhű vitéznek érezte magát, aki dalolva 
indul a csatába. Ünnep volt számára ez a 
mai. De nemcsak neki, hanem mindenki 
másnak.

Komótosan indultak neki az útnak a lo-
vak és a szekerek. Mindenki didergett a hűvös 
őszi időjárás miatt. De ez nem volt baj, mert 
volt a szekereken folyékony csodaszer, amitől 
az ember kevésbé fázott és még dalolhatnékja 
is támadt. Így már egész kellemes volt az 
utazás lóháton. Sűrűn húzogatta a felkínált 
üvegeket, palackokat. A ló kantárját egyre 
gyakrabban kellett rángatni, hogy jó irányba 
menjen. Egy idő után úgy gondolta, nem jó 
neki ez a ló, átül egy szekérre, ahol kényelme-
sebb az utazás, és feltehetően jobb a társaság 
is. És természetesen az itóka is közelebb van. 
Kellemesen elernyedt.

Rázkódásra riadt fel. A lovak vág-
táztak a köves úton, és a szekér vészesen 
ingadozott. Észrevette, hogy az ő kezében 
van a gyeplő. És az ostor is. Mintha már 
használta volna.  És akkor hirtelen kire-
pült. Szállt, míg végül csúfosan ért földet. 
Elájult. A csatát elvesztette…

„Vitézek, mi lehet…?”
          villanás n Tamás Attila

Kezdetben többnyire derült, napos idő várható, 
majd délutántól északnyugat felől, illetve északke-
leten megnövekszik a felhőzet. A melegfrontokkal 
együtt járó tünetek jelentkezhetnek. Előfordulhat 
fáradékonyság, fejfájás, migrén, az esetleges alvási 
zavaroknak is lehetnek légköri okai.
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A rejtvényben Isaac 
Asimov híres mondását 

idézzük: 

„A diéta első számú 
törvénye az, ...” 

(Folytatása a rejtvény 
fősoraiban olvasható!)


