
UFO-t fogtam... !

Tulajdonképpen korábban akartam megirni ezt a jeles esetet, 
de féltem,ha netán az áprilisi számba kerülne, még tréfának 
venné valaki.

Pedig nem tréfa a dolog, valóban megfogtam a saját külön
bé járatú UFO-mat, sőt RUPO-mat, amint az az alábbiak szerint 
félj egyeztetett.

Valahol már szót ejtettem róla, hogy meg akartam figyelni 
a Nap körül látható, a napkoronához hasonló fénylést, és biz
tos akartam lenni benne, hogy nem a lencsékben keletkező 
fényszóródást látom. Ezért hát a Hap képét távcsövemmel egy 
kivül fehér, belül fekete dobozra vetítettem, amin egy akkora 
lyukat készítettem, mint a Hap képe. Ha a Napot pont erre ve
títettem, annak képe a lyukban eltűnt, a "korona" a kartonon 
"fennakadt".

Örömmel tanulmányoztam ezt, amikor egy kis fénylő korong - 
forma valaminek a képe jelent meg, megcélozta a lyukat, eltűnt 
benne, majd a túloldalon ismét kimászott és komótosan átcsú
szott a vetitőernyő túlsó széléig.

Azt hittem, káprázott csupán a szemem. Kis idő múlva ismét 
jött egy korongocska, átballagott a képmezőn ez is, majd 
ugyanúgy eltűnt.

Dühbe jöttem, ez már nem káprázat, nézzük csak tovább. Nos, 
továbbra is időközönként megjelent egy-egy UPO-cska, kisebb- 
nagyobb sebességgel, a legkülönbözőbb repülési iránnyal. Épp 
olyan könnyedén szálltak föl-le, mint jobbra-balra. Néha fél 
óra alatt tűnt fel egy, néha 3-4 percenként. Ez a kiszámítha
tatlanság volt az oka, hogy nem tudtam lefényképezni sem.
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Elhivtam egy barátomat, ő is látja-e amit én látok. Nem hitt 
a dologban mindaddig, amig ő is nem látott néhányat. Megálla
podtunk abban, hogy ez ugyan UFO olyan értelemben, hogy a mi 
számunkra felderitetlen repülő tárgy, de biztosan van, aki 
tudja mi az. Tehát csak relative UPO, azaz RUPO..

Gondoltam az abba az irányba eső budaörsi repülőtérről fel- 
n / A llő helikopterekre, amelyeken megcsillan a majdnem azonos 
Irányban látható Nap képe, gondoltam a kelenföldi Cémagyár 
H.\r> llőző kéményéből felszálló teztilcsomókra stb. Kis zöld 
emberkékre nem gondoltam.

Megkérdeztem az akkor még nem nyugdíjazott Ponori Thewrewk 
Aurélt. Nagyon kedves volt, biztatott a további megfigyelés
it. elmondta, hogy a vonatablakon tükröződő villanyizzó for
máéban már ő is találkozott ilyesmivel.

Telt múlt az idő, a prizmás szűrővel történő Nap-megfigye- 
1 mellett is többször láttam már ilyesmit. Kezdtem beletö- 
•'dilnl . i lyen az élet, körül vagyunk véve RUFO-kkal, talán már 
Hvarangyok” is jönnek ...
Am egy szép napon megtört a varázs. Egy, a látottakhoz tel- 

)■•**»(> bunonló kis RUFO a Nap megfigyelése közben rászállt a 
ka* mura. Kikaptam.

a virágzó nyárfa bolyha volt.
" ■■inr.Mbb lettem egy felismeréssel, szegényebb egy illúzió- 
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P.J.
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