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A táncos 

A köpcös, elegáns úriember, mint trónján, 

úgy ült Audijának volánja mögött és nap-

szemüvegben, gyilkos nyugalommal figyelte 

mellette elhaladó királyságának felvillanásait. 

Sikeres volt, korának mintapéldánya, példakép 

és hasonlat, egy olyan élet szimbóluma, amit 

mindenki magáénak szeretne. Olyan volt, 

mint amilyen mindenki lenni akar: sikeres, 

jóképű és gondtalan, saját maga ura és legjobb 

barátja. 

Hiába csak annyit lehetett látni belőle az ut-

cán, hogy egy szempillantás alatt megjelenik 

és tovább halad tökéletes autójával, elegendő 

idő volt ez arra, hogy minden emberből ki-

váltson valami érzelmet. Utálták őt és szeret-

ték. Nem volt köztes megoldás. Utálták, mert 
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szerették volna azt az életet magukénak tudni, 

aminek a férfi birtokában volt. 

Nem szívesen szakította meg diadalmenetét, 

és nehezen viselte, ha meg kell állnia. 

A piros lámpák fülsértő, szemvakító és lé-

lekölő pillanatait igyekezett a zene felhangosí-

tásával és ujjai dobolásával a kormányon tölte-

ni, de csak óvatosan, nehogy valaki meglássa, 

hogy úgy viselkedik, mint akárki. 

Legelöl állt a pirosnál, hol máshol? 

Éppen belefeledkezett saját halhatatlanságá-

ba és gondtalan életébe, amikor hirtelen vala-

mi kopogást hallott és összerándult. 

Egy megviselt, szakadt ruhájú, szakállas, 

hosszú, kócos hajú ember állt az ablakánál. A 

vezető nem akart ma foglalkozni senkivel, így 

gyorsan el is kapta a tekintetét és a lámpát fi-

gyelte, hátha hamar pirosra vált, ha nem veszi 
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le róla a tekintetét és határozottan szuggerálja. 

Nem volt szerencséje, és abban sem, hogy a 

hajléktalan megunja a várakozást és a követke-

ző autóhoz sétál. 

Amikor már nem bírta, hogy ott van mel-

lette, és félt, hogy meglátják őket és kiröhö-

gik, a szeme sarkából odapillantott és elolvasta 

a táblát, amit a férfi mutatott neki: 

„Kérem, segítsen egy fonttal. Táncolok is.” 

Annyira groteszk volt elképzelnie azt, hogy 

valaki egy fontért táncra perdül és megalázza 

magát mindenki előtt, hogy észre sem vette, 

hogy mosolyra állt a szája. Ekkor újra maga 

elé meredt, és majdnem elszégyellte magát 

amiatt, hogy kinevette a szerencsétlent, de 

végül nem tette. 

Az anyósülésre ledobott pénztárcája után 

nyúlt, kinyitotta és keresgélt, de apró nem volt 
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benne, csak egészen nagy címletek, amikből 

nem szívesen adott volna a hajléktalannak. 

Amikor megunta a keresést, és kínosnak érez-

te a helyzetet, a lámpára nézett, ami meg min-

dig pirosan világított, így felemelte a csípőjét 

és a farzsebébe nyúlt. Egy tízfontos akadt a 

kezei ügyébe, de nem hezitált. Azt gondolta, 

hogy legyen végre egy jó napja szegény párá-

nak. 

Lehúzta az ablakot és odaadta a férfinak a 

pénzt, aki nagyon megörült neki, igaz nem 

nézte meg, hogy mennyit kapott. Újra ko-

moly arcot vágott és eltette a pénzt. 

A szakadt ruhás férfi éppen az első lépéshez 

kezdett volna hozzá, amikor az 

öltönyös megszólalt; 

– Köszönöm, de erre semmi szükség. Men-

jen csak tovább. 


