
FESZÜLTSÉG  

SZABADSÁG 

MEGOSZTOTTSÁG 

Szabad vagyok? Keretek közé szorítva, 

de szabad. Fesztiválra jöttem, ünnepel-

ni a szabadságot.  

A bejáratnál jegy helyett egy lécet 

kaptam, nem értem, azt mondták, ha 

eljön az ideje megértem.  

Belépve színes forgatag fogad, ismerős 

arcok, barátok, valami még sincs rend-

jén. Valami készül. Az udvart egy épít-

mény szeli ketté, mint egy paraván. Fur-

csa. Átlátok rajta, átmehetek rajta, 

mégis akadály. Talán díszlet? Vagy an-

nál sokkal több? Nem tudom.  

Minden a feje tetejére állt. Kétféle pénz 

van. Az egyik oldalon tudok vele fizetni 

a másikon nem. De cserélni lehet, sőt 

kell! Már ha enni is akarok, mert azt 

csak az egyik oldalon kapni. Még sze-

rencse, hogy át lehet járni! 

Valami különös színjátékba csöppen-

tem, úgy érzem irányítva vagyok, ját-

szanak velem. Kíváncsi vagyok mi lesz 

ebből. 

Reggelre szorgos kezek tapasztják a 

paravánt. Pók módjára lécekkel szövik 

be a falat. Mások is csatlakoznak. 

Megértettem miért kaptam a lécet. 

Beállok én is! 

A kapualjban mindent lécek borítanak, 

akár egy sűrű bozótos. Áthatolhatat-

lan, szinte a plafonig ér. Mire jó ez? 

Az udvaron csak kisebb részek készül-

nek, azt mondták képek lesznek rajta. 

Tényleg díszlet.  

Az elkészült részeket festők, graffitisek 

veszik birtokba. De bárki leteheti a kéz-

jegyét. Festek valamit én is. Olyan ez, 

mint egy kiállítás. Izgalmas. Akár egy 

labirintus, még szerencse, hogy átjut-

hatok rajta. 

 

Az építők viszont nem nyugszanak. 

Másnapra elkezdik lefedni a képeket. 

Az én kacska rajzomat is. Ki érti ezt? 

Meg vannak őrülve!? 

Estére csak egy kis kaput hagynak. Ab-

szurd ez az egész. Át kell hogy jussak. 

Mindenki megbolondul! Reggelre tel-

jesen elzártak minket. 

Egy tömör fal választja ketté az udvart. 

Hová tűnt a szabadság? 

Az udvar közepén még egy őrtorony is 

áll. A fal tetejéről marcona őrök pász-

tázzák szigorú tekintetükkel a megza-

varodott tömegeket. 

Nincs ételünk, az csak a másik oldalon 

van. Páran már szervezkednek, át kell 

valahogy jutnunk! 

A fal nem túl magas, át tudnánk szökni 

rajta. De ott vannak az őrök! Talán lefi-

zethetők. Már ha elfogadják az itteni 

pénzünket. 

Nem értem ezt az egészet! 

Át akarok jutni! 


