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Minden jog fenntartva!

 

Ami mindenkinek van.
Egy saját.

Őszinte történet.

Szüzek a kuplerájban
Busz, tömeg, utca

„A kedvesség az a nyelv, amelyen a siket hallani tud, a vak pedig
látni.”

(Mark Twain)

Így  kezdődött  a  megmérettetés.  Majd  folytatódott  otthon.  A
buszmegállóban még gyomrom lüktet fejemben, ahogy közeledtem
a nagy ház felé. Az volt az otthonom. Akkor is kénytelen vagyok ezt
mondani, ha a zűr barlangjának éreztem. Szerettem otthon lakni.
Úgy tűnik, ilyesmit csak a még fiatal lélek tud érezni. Jó volt az
otthon, mert kellett, de egyre elviselhetetlenebb lett. Minél inkább
közeledtem az érettségi felé, annál rosszabb volt ott lenni, annál
jobban szétesett körülöttem ez a világ, amíg szétestem én is. A
veszekedések,  kiabálások  egyre  torzabbá tettek.  Mindig  féltem.
Anyám  olaj  volt.  Nem  afféle  Szent  Lélek  olaja,  hanem,  mely
olthatatlan,  pusztító  tüzet  gerjeszt.  Apámban.  A  kiabálás  néha
abbamaradt. Ekkor füleltem kifelé. Mert soha nem lehetett tudni,



hogy most  agyon lett  verve valaki,  vagy ez a  szünet  a  hangos
hangok végét jelenti. Nem jelentette. Ha a szünetet pufogás váltja
fel, akkor valamelyik valamit valamelyikhez odavágott. Gondoltam,
egyszer megölik egymást. De semmi ilyesmi nem történt, dehogyis!
Semmi  baj!  Egy  kép  van  előttem,  amit  nem szeretek  felidézni
magamnak,  de  most  kivételt  teszek.  Anyám olaja  értelmetlenül
gerjesztett, így hát apám megfogta anyám vállát és belevágta a
székbe.  Gyilkos  agresszióval  teli  szoba.  Ajtófélfán  félrebújva
véletlen kaptam el a jelenetet. A kép azóta elegáns olajfestménnyé
nemesedett emlékeimben. Hittem, igaz bibliai hittel hittem, nem
fog  sokáig  tartani.  Végig  tartott.  Amíg  el  nem  menekültem
otthonról. Veszekedésbe fajult kiabálások jelentették az egyetlen
rendszert az életemben, ezért a rendszertelenséghez ragaszkodom.
Vegetáriánus vagyok, de nem rendszeresen. Nem káromkodom, de
nem rendszeresen.

Apám megtanított spórolni. Az akkoriban ritkán kapható banánt
felmutatta  a  levegőbe  és  így  szólt:  „Kislányom,  ezt  te  kaptad!
Neked több időd van, mint nekem, tehát ezt én eszem meg.” Így is
tett.  Arra  is  megtanított,  hogyan  kell  hajtanom-tartanom  a
vécépapírt,  hogy  minél  kevesebb  fogyjon  belőle.  Egy
engedékenysége  azért  megmaradt.  Egyszer  fogmosás  után,
villanykapcsolás előtt ágyba hozta a sós kenyeret. Kiszolgált engem.
Éreztem kedvességét,  úgy  néztem fel  rá,  mint  az  istenre.  Azt
hiszem, azóta sem kaptam tőle efféle engedékenységet. De ezt az
emléket  őrzöm.  Kisgyerekként  annyiszor  leszidott,  hogy  ez  a
váratlan  apaság  örök  emlékű  mauzóleummá  avatta  számomra
kenyeres  kedvességét.  Egy életre  lekenyerezett,  szó  szerint.

Ártatlannak induló bevásárlásból lett életem legemlékezetesebb
csalódása. Szilveszter napján anyám elküldött egy hosszú listával,
meg egy nagy táskával. Gyakran küldött boltba, de ilyen hosszú
listával soha. Talán apám iránti olaja kaphatott lángot. Az óriás
műanyag táska megtelt, dugig telepakoltam. Anyámnak igaza volt,
minden  belefért.  Általános  iskolás  voltam,  nem  emlékszem



hányadikos, csak a táskára emlékszem, mert sokkal nagyobb volt,
mint én. Haza kellett cipelnem. Rettenetes szenvedésembe került.
Azért emlékszem erre, mert a szívem alig tudta elviselni ezt a nagy
terhet. Kétlépésenként bírtam csak cipelni az óriást, majd letettem,
mert füle marta tenyeremet. Majd erőgyűjtés és tovább. Két lépés
volt a világ. Tudtam, nincs erőm hazaérni a táskával. Akaratom
vitte  karomat,  semmi más,  mert  az  egész  világ  megfeledkezett
rólam. Nem boltból  jöttem, hanem háborúból,  amikor akaratom
elérte a kaput. Miért tesz ki anyám ilyen teljesíthetetlen feladatnak?
Válasz  nélkül  maradva  egy  részem  azóta  is  ott  áll  régi
konyhánkban.  Tudom,  nem  szakadt  le  a  karom,  de  én
beleszakadtam.  Ekkor  találkoztam  először  a  magánnyal.

Anyukámról maradt szép emlék nem egy kenyér, hanem egy
tojás. Siettem el otthonról és jól akartam kinézni. Hajam nem volt
rendjén, fontoskodva panaszkodtam, amiről anyukámnak egy tojás
jutott eszébe. Arcom elé emelte, valami ilyesmit mondott: „Nem
kell  ám  tökéletesnek  lenni!”,  és  elengedte  a  tojást.  Első
meglepetésemben fel sem fogtam, hogy a tojás törékeny, és hogy el
is  törik.  Szabad  hibázni?  Ilyesmire  gondolhatott  anyám.  Aztán
összekócolta  hajamat.  Szép  vagy!  –mondta  és  elment.  Én  meg
feltakarítottam a sárgás plecsnit. A szép emlék, ha kevés is, bizony
megszépül,  sőt  különös  módon  megsokasul  az  időben.  Nem
kevésnek érzem, hanem különösnek, amit őriznem kell.  Szüleim
meglepetései. A kenyér és a tojás.

 

Nem mertem kimenni  az  utcára,  vagyis  nem volt  ez  mindig
olyan könnyű feladat. Kezdődtek a szorongás jelei. Ő és én társak
lettünk.  Nem is  tudtam róla,  de  beléptem ennek  a  komplikált
félelemnek  a  világába.  Nem  mertem  kimenni  az  utcára,  azt
éreztem, hogy mindenki engem figyel. Minden ablaknak szeme lett,
ellenség foglya lettem. A szorongás húsz évem hűséges társa lett.
Egy napig sem hagyott magamra. Minden döntést, ami rólam szólt,



Szorongás Úr hozta meg. Szorongás Úr mondta meg, ki vagyok.
Ma,  amikor  sikerült  kiszabadulnom  fogságából,  tudom,  mitől
fosztott  meg.  Az egyik,  de nem legfontosabb,  hogy megfosztott
kapcsolatteremtési képességemtől. Azt olvastam, hogy az ember
lényege  a  kapcsolatteremtés  képessége.  A  Szorongás  csak  a
végleteket  ismeri.  Szorongás Úr fogságában nincsenek lépések,
nincsenek átmenetek. Kontrollálatlan őszinteségből átcsaptam az
emberfüggésbe.  Fogalmam  sem  volt  mit  kezdjek  a  másik
másságával,  de  kényszeresen  vágytam  egy  csepp  szeretetre,
valami olyasmire, amire lehet építeni. Segítségre vágytam. Nem
eredményre,  hanem  irányra  volt  szükségem.  Ezt  hívom  én
szeretethiánynak. Ez a szomjúság tett  szeretetkurvává, aki  nem
kéri,  hanem követeli,  hogy  szeressék,  olyanná  tett,  aki  mindig
feladja  önmagát  egy  csepp  szeretet  numeráért,  mert  ilyen  az
iránytalan  ember.  Nem  igazán  mondhattam  el,  ami  mára
imádságom  lett:  Jól  vagyok!

Szorongás  Úr  a  legfontosabbtól  fosztott  meg.  Magamtól.  A
„magam”  három  részből  áll.  Mindegyik  részemet  elhagytam
útközben.  Húsz  év  után  vissza  akartam  szerezni  mindhármat,
bármi áron.  Még szenvedni is  hajlandó voltam érte.  „Igen,  kell
hozzá némi bátorság, hogy az ember feltárja belső búvóhelyének
kapuját  és  elmondja  egy  másik  embernek,  amit  ott  meglátott.”
Lucien Aime Duval írja ezt saját szenvedélyének kapujából a Miért
oly  hosszú  az  éj?  című  könyvében.  Időbe  telt,  míg  hajlandóvá
váltam feltárni saját búvóhelyem kapuját.  Igen, a feltárás időbe
telik, évekbe telik. A türelmetlenek nem képesek erre, mert nincs
rá idejük. A kapuban még toporogtam egy ideig, aztán elindultam.
Kiderült, hogy összes bátorságomra és minden erőmre szükségem
lesz, hogy visszaszerezzem mindhárom magamat. Az őszinteséget.
Az  őszinte  önértékelést.  És  a  helyes  önértékelésből  nyert
önismeretet.

 



Szorongás Úr markában időzve csak azt hallottam, rossz vagyok.
És  amit  sokszor  hallasz,  könnyen  elhiszed.  Könnyebbik  utat
választottam,  elhittem,  hogy  nem  sokat  érek.  Anyám  gyakran
bátorított, de nem intett, ezért nem tanultam fegyelmet. Fegyelem
nélküli  bátorításból  megszületett  a  vakmerőség,  melynek
gyümölcse az önpusztítás. Léteznek amolyan önpusztító típusok,
akik a -várj csak, meggondolom! helyett dühből szólnak és egyetlen
vakmerő mozdulattal lesöpörnek mindent az asztalról, –semmi nem
számít!  –mondják.  Nem  tudtam  virágot  locsolni.  Túl  sok  vizet
kapnak virágaim, vagy kiszáradásig megfeledkezem róluk. Amikor
az otthoni feladatmegosztásban férjem lemondott rólam és meg
akart fosztani viráglocsoló megbízatásomtól, nem hagytam. Meg
lehet ezt tanulni! –gondoltam. Csak nekem jobban kell figyelnem,
mint másnak.  Szorongás Úr megfosztott  az örömtől  is,  amit  én
mosolynak  hívok.  Az  arcomon szólalt  meg  elsőként  a  változás.
Mosolyogni tanultam.

 

Öröm
Ez a bánat földje. Ne szépítsük. És akkor még finom voltam. Ez

a  föld  azoké,  akik  az  örömet  látják,  de  nem  érzik.  Szerzik,
megkapják,  belövik,  beszívják,  megisszák,  de  nem  tanulják.
Merthogy az öröm van, de nem magától. Az élet sója, mert az étel
nevét nem szoktuk megváltoztatni, de ízét nagyon is. Jó ízt ad az
életnek a bánat földjén.

Az öröm állandóan csiklandozó kisbogár. Gyorsan szedi lábait,
nyoma  követhetetlen,  mégis  tudod,  hogy  ott  van,  mert  mindig
birizgál. Az öröm kiolthatatlan kisbogár.

Mindig  tudakozódik  felőlem.  Ráncigálja  ingemet,  finoman



pöcköl  galléromnál,  a  táska  is  leesik  vállamról.  Máskor
szemellenzőmtől foszt meg, önkényesen elköti szememről. Kritikus
napokon, amikor kedvem is elhagyott engem, szél gyanánt kócolja
hajamat. Néha meg szemembe lógó frufrumat rendezi, hogy lássak.
Addig kellemetlenkedik szerte szét, míg örömömet meglelem. De
már követ is csempészett lábam elé, finoman. Meg is botlok, néha
elesek, hogy végre lássak: lábam előtt hever. Mindenhol ott van.
Kint keresem, közben bent van. Bent keresem, közben kint van.
Nem  keresnem  kell,  inkább  találnom,  mert  mint  egy  folyton
kellemetlenkedő birizgáló  kisbogár,  folyton kéznél  van.

Amikor örülünk, hiszünk a bánat múlandóságában és az öröm
megújulásában. Lép, nem ugrál, megelégszik a következő lépéssel.
A  bánat  földjének extázisa  nem nyugtalanítja,  csendben helyén
dolgozik, mint a nagy hajó kis lapátja, megfordítja a dolgok irányát.
„Este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm.”

A bánat állandóságában az öröm kiolthatatlan a gyermekben, a
szerelmesben.  Folyton  kéznél  van,  mert  valakinek  öröme  lehet
benned. Van, akinek pedig mondhatod: Te vagy az én örömem!

Amikor tehát elvész a szív öröme, meg is sózhatjuk azt az ételt
kidobás vagy kínálás előtt. És amikor a csiklandozó kisbogár újra
birizgál, csak azért kellemetlenkedik, hogy örömet lelj, mert az a
lábad előtt hever!

Űrben

 

„Csak akkor tudunk kitartóan szeretni, ha úgy döntünk,
hogy jobban szeretjük az embereket, mint megérdemlik.”

(Gary Chapman)

Őszintén csodálom, aki tizennyolc évesen tudja, mi akar lenni.
Vagy halvány elképzelése akad róla. Nem csak nekem, szerintem



senkinek a környezetemben fogalma sem volt arról, mi való nekem
és mi nem. Tippek akadtak, egyik sem jött be. Sem a fogtechnikus,
sem a jogász. A „Semmit nem tudnak rólam otthon!” gyerekszáj
micsoda ártalmatlan közhely!

Nem tudtam akarni, márpedig akarni tudni kell. Mert aki nem
tud akarni, nem tud alkalmazkodni sem, azaz szokások rabja lesz.
Elkezdődött  józanság  nélküli  korszakom.  A  vakmerőség  pozitív
párja  a  józanság.  A  Józan  tudja,  mi  építi,  azzal  él,  tele  van
gyűlölettel a neki ártó szokásokkal, sőt gondolatokkal szemben. A
Vakmerő nem tudja, mi építi, ezért él azon döntéseivel is, melyek
rombolják. A Vakmerő ön- és közveszélyes, nem mer határozott
lenni, csak megjátssza azt, így mindig bizonytalan. Nincs rosszabb
egy bizonytalan embernél!

 

A  buszon,  hazafelé  a  középiskolából  azon gondolkodtam,  mi
fogad majd otthon és halálosan ideges voltam. Megint veszekedés,
kiabálás,  megint  szorongás.  Egyik  nap  ösztönösen  elkezdtem
imádkozni. Mert segítségre volt szükségem. Nem láttam értelmét
az életnek és emlékszem egy visszatérő gondolatomra, ha ilyen
rossz az élet, akkor mi értelme van? Nem öngyilkos akartam lenni,
csak elkezdtem keresni  az  élet  értelmét.  Ha ennyire  idegesítő,
mármint az enyém, akkor nem vagyok meggyőzve az értelméről.
Magyarázatot  akartam.  „Jaj,  jaj,  segítség”  félelem-imámról
eszembe jutott a templom. Elkezdtem templomba járni. Vasárnap
is, meg hétköznap is. Nyugalmat kerestem. Vágytam a békére. És
azt hittem, könnyebb lesz. Kívül kerestem megoldást, mert nem
tetszettek a körülményeim. Akkor még nem tudtam, hogy az ember
uralkodásra lett kitalálva. Önmagam ura lehetek, bár ez ritkán jár
együtt  a  körülmények  normalizálódásával.  Azt  mondják,  nem
irányíthatom a szelet, de vitorlámat beállíthatom. Körülményeimet
nem tudom mindenben irányítani, de magamat uralhatom. Mert az
ember uralkodásra lett kitalálva.



Jól éreztem magam, főleg hétköznapokon, mikor egyedül ültem
a különös templomi csendben. Ekkoriban megismertem egy lányt,
ismerős ismerőse, megtestesült kedvesség. Ő adta kezembe ezt a
furcsa,  állandóan  következményekkel  járó  könyvet,  a  Bibliát.
Tapintattal bánt velem, így hát megfogadtam, amit mondott: Nem
az a legfontosabb, hogy templomba járjak, hanem az, hogy Istennel
járjak.  Ekkor  abbahagytam  a  templomozást,  mert  ettől  még
magányos  maradtam.  Kerestem  tovább.  Találtam  is  fiatalokat,
velem egykorúakat. Azt hazudtam otthon, moziba megyek, közben
meg ifjúságira  mentem szombat  este.  Emlékszem,  néha paplan
alatt  olvastam  a  Bibliát,  nehogy  apám  meglásson.  Történetei
tetszettek, főleg a megoldások. Még mindig érzékeimtől függtem,
de ezek a megoldások gyönyörködtették elmém egy részét. Nem
közösségre  vágytam,  hanem  valakire.  Aki  jól  bírja  őszinteségi
rohamaimat, akire rábízhatom kérdéseimet. Az ifi csapatban nem
találtam olyan embert, aki passzolt volna hozzám. Mentem egyedül
valahova tovább.

Az olvasást egyre jobban megszerettem. Elvittek magukkal. A
betűkhöz  folyamatosan  jeleneteket  ragasztottam.  Nem a  korok,
hanem az emberek érdekeltek igazán. Széchenyi élete az Egyedül
vagyunk  két  kötetében  lenyűgözött  egy  életre.  Meglepett  a
szenvedés.  Széchenyi  életrajzában  találkoztam  először  azzal  a
gondolattal, hogy a szenvedés nem feltétlenül rossz, mert mindig
van iránya, tart valamerre. Jött George Washington élete, aki olyan
politikai-társadalmi úton járt, amin előtte senki, mégsem hagyta
félbe,  amit  elkezdett.  Washington  élete  ezt  hozta  nekem:  nem
hagyta félbe, amit elkezdett. Három darab főiskolán kísérleteztem,
aztán kiléptem. De nem azért, mert lettek volna terveim. Csak azt
tudtam, mit nem akarok. Ezt hívjuk önpusztító időpocsékolásnak.
Itt  van  Egon  Friedell  és  az  ő  feldolgozása  a  kultúra  és
eszmetörténet  századairól.  Alapos,  de  nem  merev  munkája
megszerettette  velem  a  korszakok  közti  szörfözést.  Ha  újra
kezdhetném,  biztos  eszmetörténetet  tanulnék.  Egy  füzetbe



jegyzeteltem idegen szavait, a szállóigévé vált latin mondatokat.
Verseket, szépirodalmat ritkán, inkább egyáltalán nem olvastam.
Nem Goethe-től,  hanem Goethe-ről  olvastam.  Ady.  Aki  másként
szenvedett, mint Széchenyi. Aki túl erős gesztusai miatt nem került
be a világirodalmi vérkeringésbe. Talán. És az én erős gesztusaim?
Amikor  sikerül  magamból  hülyét  csinálni,  mikor  sokszor  sok
vagyok a kevéshez szokott  embereknek,  akkor Adyra gondolok.
Gandhi magáról írt önéletrajza kihagyhatatlan, egy fáradhatatlan
útkereső  harc  története.  A  görögökről  és  római  szokásokról
leszokni lehetetlen. Sok mindent, főleg modernségüket érné meg
visszahozni  posztmodernbe  fulladt  korunkba.  A  posztmodern
válságáról sem éppen anakronisztikus manapság szót ejteni. Post
latin jelentése: ezután, azután, után, később. Azt is mindenki tudja,
hogy  a  modern  az  európai  nyelvekben  a  latin  modernusból
származik, jelentése: iménti, mostani, jelenlegi, friss. Posztmodern,
azaz a jelenlegi  utáni  korszak.  Az emberiség elszólja magát? A
posztmodern ember azt sem tudja, hol van és merre tart. Itt sincs,
de még ott sincs. A legrosszabb történik vele. Sodródik!

Visszatérve a modern görögökre,  a könyv magyar szerzőjére
nem  emlékszem,  de  hálás  vagyok  neki  az  agon-ért,  melynek
szellemisége áthatotta a görögséget.  Az agon versengést jelent.
Küzdelmet az elsőbbségért. De van itt még valami. Küzdelem az
elsőbbségért, mégpedig a szabályok betartása által, így neveltek a
görögök.  Például  mérkőzésen,  ahol  a  küzdő  felek  bizonyságot
tesznek  kiválóságukról.  A  mérkőzésnek  gondosan  kidolgozott
szabályai  vannak,  melyeket  a  felek  nem hagyhatnak  figyelmen
kívül. Aki csalással, a szabályok megsértésével kerekedik felül az
agonban,  annak a  győzelmét  a  sporteseményeken a  bírák  nem
ismerik el, sőt elismerés helyett megvetéssel sújtják. Talán a híres
Pál  apostol  is  gondolt  erre  a  régi  görög szokásra,  mikor  fiatal
tanítványának,  Timóteusnak  írja,  hogy,  aki  nem szabályszerűen
küzd,  az  nem  is  győzhet.  Itt  van  Voltaire,  akiről  rosszul
tájékoztattak.  Azt  hallottam róla,  hogy  gyűlölte  a  vallást,  mert



támadta  a  klérust.  Pardon!  Nem  a  vallást  gyűlölte,  hanem  a
hazugságot. Pénzét, idejét, kitartását nem kímélve küzdött vallásuk
miatt tönkretett emberek, családok ügyéért. Újra bíróság elé vitte
ítéletüket,  rehabilitálni  akarta őket a törvény nevében és addig
harcolt, míg ki nem derült az igazság. Szóval Voltaire, aki nem
csak  beszélt,  hanem tett  is.  Nem csak  filozófus,  a  gondolatok
nagymestere,  hanem ember,  aki  szólt  akkor  is,  ha  menekülnie
kellett. Nem hétköznapi filozófus volt abban az értelemben, hogy
tettek nélkül nem tudott élni. Kint kellett lennie az utcán. Ugyan
úgy táplálkozott az utcából, mint olvasmányaiból.

Igen,  az  olvasás  eredményeire  nem  lehet  szert  tenni  az
iskolában, csakis könyvek útján, mert csak az olvasás tanít meg az
egyik legfontosabb emberi tulajdonságra. Saját gondolatokat ad,
saját véleményfüzér birtokosává avat mindenkit. Az olvasás a látás
művészete.

Albert Schweitzer is jött velem az úton. Ő az európai Gandhi. A
jóság  iránti  elköteleződés  mindkettőjük  életének  fő  iránya.
Miközben  Schweitzer  megtalálja  ösvényét,  Gandhi  nem.  Szabó
Magda Emerence romba döntötte összes gondolt vallásosságomat.
Ha a templomból kijövő tömeg, vagy Emerenc mellé kéne állnom,
egy ilyen semmitmondónak tűnő helyzetben Emerenc mellé állnék.
Emerenc kiforgatott hitemből. Az ő figurája mozgatja Szabó Magda
Az ajtó című regényét. Mindenki folyton a szeretetről beszél, hogy
az milyen fontos. Emerenc emlékeztet engem, hogy szeretet nem
létezik gyűlölet nélkül.  A szeretet akkor igazi,  ha együtt jár az
ellenkezője  gyűlöletével  is.  Emerenc  erre  a  gyűlöletre  tanított
engem. John Lukacs A párviadal-jában két arcélen keresztül oldja
meg  a  második  világháború  nyolcvan  napját.  Én  hiszek  neki.
Churchill-t is viszem magammal az úton, mert akkor is tudott hinni,
amikor senki nem szerette. Mégis győzött, mert ő sem hagyta félbe
elkezdett dolgát. Churchill hite egy szabadság nélküli korszaktól
mentette meg Európát. Hitler és Churchill párviadala kétfajta lélek
viadala. Talán egyetlen közös tulajdonságuk –állapítja meg a szerző,



hogy mindketten nagyon is ismerték az emberi természetet. És az
nyert, aki mert jónak lenni. „Churchill volt Hitler igazi ellenfele, a
megtestesült ellenpólus Hitlerrel szemben. Benne öltött testet egy
régi világ szabadságjogainak, régi szokásainak minden tiltakozása
az ijesztően hatásos, kegyetlen új erő megtestesítője ellen.” –írja
John Lukacs nekem bizonyítva, hogy a nyolcvan napos párviadal
idején ( 1940. május 10-től augusztus 1-ig ) Churchill-en kívül nem
sok ember akadt a kontinensen, akiben élt volna ez a tiltakozás.
Churchill  magabiztosan  képviselte,  hogy  ez  az  új  erő  új,  de
kegyetlen.  Nem volt  többségben.

 

Különböző néven működő sok kis bibliai  csoport működött a
városban. Látogattam az egyiket, de magányos maradtam. Senki
nem akadt, aki jól bírja őszinteségi rohamaimat, akire rábízhatom
kérdéseimet. A végidőről sokat lehet olvasni a világ legfurcsább
könyvében.  (Szerintem  a  végidő  mindenkit  érdekel,  de  bibliai
kivitelben  már  nem  annyira  közkedvelt,  mert  megoldása
megnyugtató, rendet tesz, megold, nem pedig zavart és rémálmot
okoz. Szóval nincs hírértéke.) Ebben az én kis csoportomban egyik
este  épp  erről  a  témáról  volt  szó.  Azt  gondoltam,  nem tudok
egyetérteni  az  előadással,  én  nem  így  olvastam.  A  végén
odamentem  az  előadóhoz  és  kifejtettem  álláspontomat.  Jól
emlékszem, gyors és rövid volt ez a beszélgetés. Amint befejeztem,
a  válasz  már  kész  volt.  Nem  beszélhetek  erről  a  csoportban.
Amennyiben ez nem felel meg, távoznom kell.


