
Az indián fiúnak évek óta hosszú volt már a haja, az idejét sem tudta volna
megmondani, mikor volt utoljára rövidre vágatva. Most mégis elment a
fodrászhoz, azzal a feltett szándékkal, hogy egészen rövidre fogja vágatni
a haját. Ennek a fiú szin-
tén indián barátnője
egyáltalán nem örült, és
sokáig vitatkoztak a dol-
gon. A fiú azonban kitar-
tott az elhatározása mel-
lett. Úgy gondolta, hogy
egy indiánnak is lehet rövid a haja. Vagy lehet akár teljesen kopasz is.
Miért is ne?

Amíg a fodrásznál várakozott, olvasott, vagy legalábbis megpróbált olvasni,
de nem túl nagy sikerrel.
Elég hangosan szólt a zene, a fiú mellett ülő idősebb férfi pedig vég nélkül
monologizált, de nem tűnt ijesztőnek, sokkal inkább egy egészen szelíd őrült
benyomását keltette. Valami olyasmit mondott, hogy ő igenis szereti a tévét,
és egész egyszerűen nem érti, miért van az, hogy mindig csak a tévénézés
okozta rettenetes károkról beszélnek, mikor pedig nyilvánvaló haszna is van
a dolognak. Tévét nézni amúgy is igen kellemes elfoglaltság, semmit sem kell
ugyanis tenni hozzá, a szó szoros értelmében semmit. Csak ülni és figyelni.
Sőt, igazából még figyelni sem kell. Ez benne a legjobb. 

Amikor a fiúra került a sor, beült a székbe, s megmondta a fodrásznak, hogy
mit szeretne. Vágja le egészen rövidre a haját. Legyen levágva, és kész. 
Megpróbált határozottnak tűnni.

Az üzletben gyakorlatilag mindenki őt nézte. Vagy majdnem mindenki. Ami
már önmagában is eléggé kellemetlenül érintette, de próbált nem törődni
velük.

Minden rendben lesz, nyugtatta magát, miközben a haját vágták. 

A zenére figyelt.

A fodrász dolgozott. 

Nem tartott sokáig. Egyáltalán nem.
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Mikor a fodrász végzett, a fiú felállt a székből, és a padlón heverő hajára pil-
lantott.

Meg kellett tennem, gondolta.

Aztán fizetett, és halkan elköszönt.

Hazafelé azt kérdezte magától, hogy mégis, mire volt ez jó? Mit bizonyított
be ezzel, és kinek? És tudta, hogy most aztán évekig növesztheti újra a haját.
De nem bánta.
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