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Ez az én ima-láncom. Gyöngyszemei a szentírások, gondolkodók és betegek szavai. Zsinórját az életem évei 
adják. Azért imádkozom, hogy a tudatunk határai átjárhatóbbak legyenek, és egymásra találjunk.
Első része, a Szivárványút 2000-ben született. Pszichiátriai és szenvedélybetegek írásaiból, és saját élményekből 
áll. Emiatt az ő nevük monogrammal jelzett. A cím a buddhista világkép motívuma, ami a Samsarából való 
szabadulásra utal. Az alcím pedig – megvilágosodás vagy tudathasadás - egy olyan lelki történésre, amelyet 
megközelíthetünk rácsodálkozva, értelmezve, vagy elkerülhetjük félve, rettegve, sőt ambivalens érzelmekkel 
vágyva is rá és nem is. Ami velem történt, intenzitását és tartalmát tekintve leírhatatlan, mégis megpróbáltam 
leírni. Szerettem volna megosztani egy szélsőséges pillanatot az életemből, mert megeshet bármelyikünkkel, de 
nagyon nem mindegy, hogyan éljük túl. Lassanként megszületett bennem az érzés, hogy el kell mondanom.
A második rész, a Puding 2008-10 között született a megvalósításról. Ez volt a puding próbája, és lesz, amíg élek, 
sőt halok.
A harmadik rész a vallással történt találkozásom után született 2014-ben, ami a kérdőjeleket végletekig növelte 
bennem. Minden meggyőződésemet próbára tettem, és kerestem aválaszokat. Megtaláltam, és megnyugodtam. 
Útkeresésemnek ezért lett a címe: Honnan hová?
A szív útján járva közvetlen átélések vezetnek minket. A képeket azért helyeztem a szavak mellé, hogy minden, 
amiről szó esik, éljen.
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SZIVÁRVÁNYÚT
megvilágosodás vagy tudathasadás      

Ne tapossatok rajta nagyon,
Ne tiporjatok rajta nagyon,
Vér-vesztes, szegény szép szívünkön,
Ki, íme száguldani akar.                         
Ady Endre: Üdvözlet a győzőnek

Előszó

A szivárványutat keressük mindannyian. Megérintjük, majd szem elől tévesztjük. Elmerülünk létünk 
„forgatagában”, más szóval a létkerékben. Ugye, hajszálpontos a nyelv? Miként tudásunk, vagy sejtéseink.
Életünk értelmét keresve már a szivárványutat keressük. Személyiségünk határait azonban mi magunk emeltük, 
és mi döntünk róluk. Énünket nekünk kell legyőznünk a megszabaduláshoz.
Itt azokról a pillanatokról számolunk be, amikor váratlanul, döbbenten és visszahőkölve ott állunk a küszöbön, 
félelemmel és elvágyódással telve. Félünk elengedni ismerős kapaszkodóinkat, de már visszafordulni sem 
szeretnénk. A lélekfejlődés hosszú vándorútján érezzük, hogy közel járunk a célhoz. Szorongásunk nőttön nő, 
szenvedély és őrület leselkedik ránk. Nagyon kell most a segítség. Ha hátulról visszahúznak, és elölről csalogatnak, 
megbotlunk, elesünk. A két segítő kéznek tudni kell egymásról, s egy irányba kell mozdulnia.
Mindenki elérkezik ehhez az útszakaszhoz előbb-utóbb. (Utóbb alatt akár sok-sok életet értve.)  A spirituális 
ébredés élménydarabkái nagyon hasonlítanak egy pszichiátriai beteg élményáradatához, melyek betörnek tudatába. 
A káprázat, „maya” átélésének neve egy zárójelentésben „derealizáció”, az én-nélküliségé „deperszonalizáció”. 
Persze nem vár mindannyiunkra a pszichiátria kalandja. A folyamat kimenetelét a történés tudatossága, az éber 
jelenlét dönti el. Ha elveszíted az énedet, véged, ha elengeded, megvilágosodsz. Ez a pont tehát az útnak lényeges 
elágazása, a személyiségerők és az azon túli erők találkozási pontja. (Nevezhetjük lelkinek és szelleminek is - a 
fő, hogy ugyanarra gondoljunk.)  A lélek szárnyalása utáni szárnyaszegett zuhanás valóban óriási „regresszió”, de 
nem földi léptékkel mérve.
Ami itt következik, dokumentum. Arról a pillanatról, amikor a tudat kezdi felismerni igazi természetét. Nem 
tudomány, mert leír. Nem „tanítás”, mert leír. Egyik oldal sem érezheti magáénak, mert nem is az. Mindegyiké. 
Mindegyikünké. A tudat határainak oldódása gyönyörű pillanat.

Törteli Gabriella

A gyönyörűségről
Itt kapcsolódom Gabriella mondandójához, mivel lényegi pontot érintett. Valóban minden emberi lény elérkezik 
- többször is - szokásos létmódjainak határaihoz. Korlátnak érezvén őket, ellenállhatatlan késztetést érez, hogy 
meghaladja azokat. Jelen korunk sötétsége abban áll, hogy nincsenek útvezetőink már, vagy nagyon kevés azon 
szellemi segítők száma, akik jól megjárva és ismerve a meghaladás módját, az utat, segítik az emberi lényeket, 
óva őket a zuhanástól. A meghaladás módja nem széles pálya, meredély szélén vezet az ösvény önnön irtóztató 
mélységeink felett és szédítő magasságaink alatt, egy rossz lépés, és kezdhetjük újra.

Súlyosbítja a helyzetünket, hogy legtöbbünk nem is veszi észbe, hogy útvezetőre, felkészültségre van szüksége, 
mielőtt „szomorú, vizes síkra ér”.(József Attila: Reménytelenül) Tudatunk hatalmas nagyságrendjével nem 
vagyunk tisztában, ezért a határátlépés kockázatos. A spirituális gyakorló és a kísérletező vándor valóban 
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azonos abban, hogy az emberi tudat erős késztetését követik saját korlátaik feloldásához. Lényeges azonban 
a különbség és itt következik a gyönyörűség kritériuma. Az átlépés a gyakorló számára gyönyörűséggel jár, 
nem szenvedéssel. Mi ennek az oka? Az a különbség, ami a zuhanás és a repülés között van. Ha korlátok iránti 
gyűlölettől vezetve leromboljuk azokat, mindazzal a tudat által létrehozott értékrenddel együtt, aminek védelmére 
mi magunk felállítottuk őket, átszakítva a korlátot zuhanásba fogunk. Megjelenik a vágyott szabadságérzet, de 
nem tart sokáig. A gyakorlónak nincs szüksége a korlátok szétzúzására, viszont kitartó gyakorlással megvalósított 
önismeretre, belső energiáinak birtokbavételére igen. Ez az ösvény aprólékos figyelmet, totális kitartást és azt 
igényli, hogy tudjuk, merre megyünk, minden erőnket összeszedjük az útra, tekintet nélkül arra, hogy meddig tart 
megtanulni repülni. Aki elég szerencsés és kitartó és így képes emelkedni, nem ütközik kerítésbe, falba, felülről 
még azok látványa is tiszta gyönyörűség.

Jakab Katalin

Tarab Intézet, Budapest     
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(Bár a szerzők kifejezett alkotói öntudattal írtak, a titoktartás elvárása miatt nevük nem kerül publikálásra.)

S. F.
ILLÚZIÓ

Pazar illúzió, öltöny az élet
A semmit csomagolja így a képzelet
Csak így fájhat nekünk
Az, ami nincs
S ha leltárt készít az
Emlékezet
Szétfoszlik minden 
Képzelet-kincs

ANIKÓNAK

Te aki bensőddel fordulsz a világ felé
Csak te értheted meg Drága Angyalom
A világmegváltás a legszebb fájdalom

Iszonyú sötét a világ fény csak arcodról
Világítja át
Csak te értetted meg Drága Angyalom
A világmegváltás a legszebb fájdalom

Haláltábor a föld zárt idővagonokban utazunk
Nincs megállás nincs leszállás sehol
Te aki bensőddel fordulsz a világ felé
Csak te értetted meg Drága Angyalom
A világmegváltás a legszebb fájdalom

Hiába feszít minket bármely buzgalom
Senki számára nincsen irgalom
Te aki bensőddel fordulsz a világ felé
Csak te értheted meg Drága Angyalom
A világmegváltás a legszebb fájdalom

Fogadj társadul fénylő utadon és a
Világmegváltást én is vállalom
Mert te aki bensőddel fordulsz a világ felé
Megtanítottál Drága Angyalom
A világmegváltás a legszebb fájdalom
Szeretettel próféta társamnak

Franci                                         

M.V.   
SZÍVBENÉZŐ
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Nyisd ki könyvedet,
értsd meg létedet,
érezd meg szíved:
szeress, hogy szeressenek.
Hívd, vezessen át,
hogy megértsd
magad, mi és minden
- a Világ - okát
S léted három örök igazát
ezután önfeledten éld
tovább.
Nőlj fel, hogy felérhesd
e világ nagyságát
s megértsd, hogy
életed
csak gyermekszívvel
szabad.

BETELJESÜLÉS
Egy semmi pillanat
mindennek szült anyát,
az Idő szárnyakat,
s a Tér adott hazát.
A fény a földre hullt
s az árnyék lángra gyúlt,
hogy vezesse őt oda,
hol a keserűtől édes
a szép mostoha.

A ZÖLD FÖLD
A fénylő aranysárga Nap
a kéken sötétlő Mindenséggel
örökzöld szerelembe vegyült.

a boldogság jégtiszta könnye
s szerelme tűzforró vágya
a nyugalom langyába merült.

MINDEN SEMMISÉG
A végtelen semmiben,
hol minden csak egy pont
az élet időtlen:
Örökös a most.
A sok út szertefut,
de ugyanoda jut:
egyenes ki visszatér
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s önmagába lép.
De sok a küzdelem,
ha jelen lét a tét;
és nincs ott győzelem,
hol részvétel a cél.

CSENDES FOHÁSZ
Ne félj, ha ordítok
csak létem rút, önző ördöge
kiáltott életért;
de minden mosolyom tied.
Segíts, ha szív dobban
szép angyalok
szunnyadnak el,
de őrizzük álmukat,
hogy mindig 
önmagad legyek.

SZERELMEINK

trilógia

Ár
Öntöm folyóm és
sodra vagyok.
Vágyom gyöngédet
s gyönge vagyok.
Hiszem, hogy ajándék
s napot lopok.
Remélem megváltás
s poklot hagyok.
Várom erőt ad
s reményt veszek.
Várnám lesz társam
s vérré teszem.
Önzetlen vagyok!
s terror leszek.
Megvetem ködágyam
s belebukom.

Sikoly
Az
önerőszak
vak madarai
virágfolyosó vaskorlátain
tébolyban zúzódnak:
magányra.
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Andalgó
Suttomban
csendben
leomlott
bennem
Szerelmem.
Lassan és
lágyan
- már alig
vártam -
s hagyom, hogy
bekebelezzen.

Félve és
fájón
rettenve
keresem
szenvedem
ernyedten.
Elragad
engem
durván de
szenten
szeretem.
Forrón és 
szántan,
de nem is
bántam
életem
sok piciny
Búját.

MŰVÉSZET
Ne hagyd, hogy a szépség
tükörbe fúljon.
Ne tűrd, mert a jóság is
magányba zuhan,
s a bölcsesség, művészet
csak a porba hullatja a vérét,
de ott már nem pezseg az többé,
nem nyeri el soha jutalmadat.
Mert a te mosolyod a célja:
ez a remény, az örök tavasz.

KINCS
Elvarázsol színvirága
meleg harmóniája
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elandalít alakjának
kedvesen lágy formája,
s már benned lobban
őrzött kincsük lángja
a fény kellemes
értékek gyémántja.

KÉK ÉG
Száll a madár.
Szárnya
Széles határ
Árnya:
Röpteti óvja
Párja
Várja jövője
Álma
Követi
Árnya
Óvja Társa.
Száll a madár.
Szárnya árnya:
Párja álma.
Árnya: Társa.
Száll a madár.
Széles határ
Röpteti óvja
Várja jövője
Követi
Óvja

A LÉT

A Lét ige,
Minden hirdeti,
Életre
csak tett keltheti.
Az Ég kínját
a Föld görgeti,
az Élet ritmusát
egésze lükteti.
Rabsága magányát
a sok szív 
együtt veri.
Vén Földanya ifjan
vajúdva gyermekét,
hogy szeresse gyötrőjét,
szenvedje szerelmét.
A zord anya kegyetlen
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óvja féltett gyermekét,
s űzi, hogy meglelje
lénye értelmét;
tűri titkait
fürkészni,
rútsága szépségét faggatni.
A gyermek gyűlöl
s megtagadja
magától,
hogy rettenő szeretőn
megtérjen
az anyához:
ki magasba taszítja
s mélybe röpíti.
Az elgyötört gyermek
anyja ölébe pihenni
vissza-visszatér,
s a gyöngyöző szerelem
újra és újra
megtermi
örök gyümölcsét.

LÉTSZOMJ

Életem!
Adj ennem.
Szomjazom!
Ne sajdítsd lelkemet,
Ne csikard testemet,
Ne vedd el álmomat,
Ne fojtsd már torkomat.
Hát létezem!
De mért gyötörsz?
Életem.
Édesem.
Te egyetlen!
Jól tudod én is
ringyód vagyok.
Már tudom nem vagyok,
nem voltam,
s nem leszek szabad.
Létem emberi álarcát
régóta
újra és újra
lábad elé vetem,
s hagyom, hogy
megtipord testem.
Szerelmem,
te Egyetlen,
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mért űzöl?
Jól tudod, csak
Tied vagyok!
Életem,
Létezem!
Kegyetlen kedvesem
Szeress hát Életre-
Halálra.
Jól tudom én vagyok,
én voltam
s én leszek
szavad.

JELMEZTELENÜL
A Lét ringyója vagyok én is,
ki hét gyermeket etet;
engedem, hogy szívják mohón
a szép piros létemet.
Emberi álarcomon - csak egy kicsiny húscafat -
hét sakál hiún nevet
s engedem marják szét vadul
a szép gyönge éltemet.
Jóllakottan, rút gyönyörnek
hét virága rám kacag,
s csengő hangjuk víg pengése
szívemnek ad szárnyakat.
Édesdeden elszendereg
a hét piciny csecsemő,
s szárnyam szabad, magam vagyok,
ha nem kérnek enni - de
Jaj nekem, ha elfelejtem
a hét óriás oroszlánt,
összefognak s addig űznek,
hogy elnyel újra a magány.
De egyszer majd rátok unok,
te hét komisz, jaj neked!
továbbállok, feloldozva,
de szabad csak én leszek.

EMBERARC
Fehérlő emberi csonton
mi szép, de üres váz,
feszül a bűn, s a magány bűze, 
mint jellemkovács.

KÖSZÖNTŐ
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Ember vagyok, szabadon születtem,
de hét oroszlánt kell etetnem.
A hét torok hét vaskapu,
mely mögött a
nyomor, magány s Halál lapul.
De szívemen át megszököm,
s hét virágnak hét csodája felköszönt.

SZÁRNYMADÁR
Szívem lelkes madara
vágyja a mámor kék egét, mert szárnyait két jóbarát
Álom és Erő feszíti szét.
Bár eső szakad, s kerül a Nap,
de a szárnymadár feszül,
mert a két barát helyén marad
s vitába nem vegyül.
S ha felhő omlik s nap derül
a Harmónia tengerén
a Vágy, a Tett s az Akarat
díszlakomát ül.

SZEMBENÉZŐ
Magamba nézek
és egy Világot érzek.
A világba lépek,
s neszeimet hallom.
Szemeidben élek szótlan
s őrzöm önmagam.

LIBIKÓKA
Aranymérleg fejed felett,
akaratod s vágyad viszed.
Ne méregesd, súlyuk mennyi, 
nem lehet vágyakat érvekké,
akaratot széppé tenni.
Életed a libikóka,
szívet őrző aranyhinta.
Serpenyője lehet tiszta,
de lelke az egyensúlya.

SZABADSÁG
Bármit ígérnek a fellegek neked,
hét őrződet s láncát soha ne feledd.
Ők nem csak a párkák, kik létünk fonói,
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de állnak a mélyben s Mindenek felett.
Kezeikben szunnyad jelen, jövő, múlt,
vállaikon nyugszik örök jajszavunk.
Tartsd hát becsben őket, szíved felrepül;
egyszer majd megérted: csak lánc felé megyünk.

SZÍVSZÁLLTA
A fény a földre hullt,
a tűztükör kihunyt.
Az est az égen jár,
a szív a csöndre vár.
S a szent utolsó napsugár
az éj ölében hál.
Nézd a múltadat,
hogy jövődet lásd;
Vár rád születésed,
hogy kövess Halált.

SZÁRNYVIRÁG
Fényvilág árnyszárnyán
magányos madárraj röppen,
kit hét angyal ördögként
porba húz gúzsbakötötten.
Láng szárnyakat hevít a vágy
s feszíti szerelmes röpte,
vas karmokban feszül a lánc,
s hét sátán énekel szenten.
Szárnyvirág szökellne
feledvén őrzőit, a hét gonoszt,
de feszül a lánc és húsba váj,
s csőrkarom egymásba ront.

Elémelyít a bűz, a sorvadó inak,
s karom puhul, lazul a lánc:
nem bódít szent erő, sem sátáni szava,
a béklyó lehull, s lassul a tánc.
Árnyvilág fényszárnyán
mámoros madárszárny röppen,
kit hét ördög angyalként
felrepít örökös gyönyörben.

(Ringató) BÁRKA
Bölcsőd vagyok,
hogy erőd legyen,
Múltat hagyok,
hogy jövőd legyen.
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Reményt adok, 
hogy hitet tegyek.
Meggyötörlek, hogy 
megmentselek.
Megsemmisülsz,
hogy újjászüless.
Megfeszítesz, hogy
megváltsalak,
S gyöngyökké fűzöm
a rabláncokat.
Lágy ölemben ringva
látod arcodat,
A háborgó tenger
odakint marad.

AZ ÉN KIS HERCEGEM
Mi a világ?
A világ mi vagyunk.
És milyen?
Amilyennek a szíveddel látod.
Lehetek boldog?
Ha kinyitod a boldogság felé vezető úton az ajtót, akkor igen. Kulcsa: a tudás.
Hol ez az ajtó?
A szívedben.
És ki tudom majd nyitni?
Ha igazán akarod, és azért, hogy utána másnak is odaadhasd a kulcsot, akkor igen.
Segítesz?
Már segítettem. De az ajtót csak Te nyithatod ki.
Nem leszel velem?
De igen, ha gondolsz rám, akkor veled leszek, mindig.

MAJOMKENYÉRFÁK
A Semmi zöld kertjében
majomkenyér erdő
virágot fakaszt.
A csenevészebb cserjék
elhullanak a porban
s nem hoznak tavaszt.
Ki köztük erősebb
terpeszkedve, fojtva
szirom esőt fakaszt.

A fa tehet-e róla,
hogy virágának föld kell,
s csak így hozhat nyarat?



17

NYUGHATATLAN
Kutatod a föld mélyét,
mint szép szülő anyát?
Faggatod a Végtelent,
mint zord őrző apát;
De minden válasz új talány,
s romba dönt a bús magány.
Emeld fel tekinteted
s nézz a szívekbe mélyen,
Ott a válasz mindig megterem
s a jövő, ahogy kéred.
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P. G.
NAPLÓ

Ha ezt a naplót elveszítem, kérem a megtalálót, juttassa el P. G.- nak, a J. utca 52. fsz. 5-be. Hálám nem fog 
elmaradni. Ó, mire menjek én most itt a dátumokkal. Nincs jelentőségük. Az a jó kis zöld könyvem, amibe 13 év 
alatt 178 oldalt irkáltam össze, elveszett. Az a jó kis Praktika fényképezőgép, amely annyi útra elkísért, most már 
nincs. Lassan csúszom lefelé. Anyagilag nulla vagyok, örülök, ha alszom éjszaka. A nők végképp nem értenek 
meg, egyik a másikat tartja kizáró oknak. Ezt a könyvecskét tartogattam, őrizgettem, tetszik a fekete műbőr 
borítása, de minek most már? Ha talpra állnék, akkor sem maradna sokáig stabil a helyzetem. Még most sem 
tudom elhinni, hogy képes vagyok mezítláb beállítani anyámékhoz vasárnap reggel! 1981 júniusában írtam az 
első sorokat abba a zöld könyvbe. Szerencsére I-nak felolvastam a nála töltött részt, telefonon. Ezért így teljesen 
nem veszett el. Ellenben az E-re, Gy-ra, R-ra, K-ra vonatkozó részek nyomtalanul. Még öt forintom sincs, hogy 
a BKV talált tárgyak osztályán érdeklődjem. Most próbálok minél több csalán teát inni, olvasni, aludni, relaxálni, 
de egy telefonálásra való pénzem sincs. Néha a fejemet tudnám a falba verni, néha meg egykedvűen ücsörgök, 
hallgatom a galambokat, és a saját fülzúgásomat. Borzasztó. Egyszerűen összefolynak a betűk a szemem előtt. 
Évekig szenvedtem a lelki zűrzavar, az idegi nyugtalanság miatt, most pedig nyugodt vagyok, és egyszerűen 
képtelen olvasni. Talán a 3x1 Seduxen sok? A francba, most újra kell kezdenem az anyagi, fizikai konszolidációt. 
Ez valami örökletes személyiségzavar lehet, apai ágon. Szerencsére a cigi továbbra is undorít.

Nem tudom túltenni magam a naplóm elvesztésén. Kimegyek a konyhába, kétségbeesetten bámulom a szennyes 
edényeket, majd gondolok egyet, rendet csinálok, elmosok néhány lábost, fogat mosok, szóval próbálok 
visszalendülni a kerékvágásba. Alig aludtam ma. A reggeli izzadt vergődésem pedig rémisztő volt. Csak hozták 
ide a szobámba a haldokló embereket. Némelyik kiabált, kalimpált a kezével, másoknak a szeme se látszott ki a 
kötésből. Itt volt papa is valami búvárruhában, mutatta, hogy már csak ez tartja életben. Világosan láttam, hogy 
ez az én szobám, bár sötét volt. Lehetetlen, gondoltam, hogy ezek az emberek csak hordják ide a hordágyakat, 
mintha háború lenne, vagy ragályos kór tombolna a városban. Fel akartam kelni, körülnézni, megvizsgálni a 
dolgokat, de valami nehéz, lassú nyomás az ágyhoz kötött, azt hiszem, az álom.

Valahogy már deres ez a reggel. Ahogy jöttem ezen a már levélhullató őszes utcán, I-ra gondoltam, melegséggel, 
ahogy a kezünk összeér. Ő cipője orrát nézve hol rám néz, hol meg a végtelenbe. Jaj, hála Istennek, most nagyon 
szeretem őt. Az a dermedt kézfázás, az a közös zsebbekézdugás, egy arctorzulás, és már sír a szem, olyan boldogan. 
Ó, Istenem, őszi szerelem. Minden évszak szerelme egy ital. Ki vitathatná el az ősztől a bort, az óbort? Mindig is 
éreztem, mióta I-t ismerem, milyen nagy lenne a hiánya, de most már tudom. Pótolhatatlan. Most hajnal van, 3 óra 
tájban. Zúg a fejem. 2-3 órát aludtam. Jó szokásom szerint csináltam egy hosszú metszést a bal karomon. Nagyon 
vérzett. A bőr egy pillanat alatt 3-4 mm-esre tágult, és előtűntek az alsóbb bőrrétegek. Két vastag gézt tettem rá. 
Fájnak az ujjaim. De legrosszabb az a fajta rettegés, amikor fokozódik a fülzúgás, látásom elszalad, megtéved, 
kettéválik, és érzem, hogy mindjárt kitör rajtam a halálfélelem. Talán sétálni kéne egyet a friss levegőn, de utálom, 
hogy mindig megszólnak, és látom a tekintetükből, hogy tudják ők jól, megyek már a 0,2-es ampulláért. Szóval 
ez van. Vizsgálgatom a kezemet. Ha megmutatom orvosnak, bezárhatnak, másik esetben elfertőződhet. Na, most 
imádkozni fogok. Arra kérem a jó Istent, hogy azt a 13 év alatt teleírt naplómat valahogy juttassa vissza hozzám, 
mert bizony írni nem piskóta. Bár megvallom, az utóbbi 100 oldalt ez a 93-as év teszi ki, viszont a minőségi 
javulás, vagy nevezzük fejlődésnek, vagy csak átalakulásnak, jól nyomon követhető.

Este van. Kezem tele sebekkel. Egy éjszaka valaki elcsórta a múltamat.

Négy óra felé hirtelen megjelentek az elvonási tünetek. Én ott feküdtem I. ágyában, és csak azért pofáztam 
összefüggéstelenül, hogy saját magamról eltereljem a figyelmemet. Jajgattam meg izzadtam meg zsibbadtak a 
kezeim, és I. jelenléte valamennyire megnyugtatott, de nagyon féltem, hogy rövidesen indulnom kell haza. Esett 
az eső, csúszott az átázott öreg tornacipőm, de valahogy hazaértem, és azóta próbálom magam összeszedni, mert 
félek, nem lesz keret a gázszámlára. Sose tudom, hogy naplót írjak, vagy levelet. Nehéz dönteni a TV, a könyv, az 
újság, a zabálás, vagy a tétlen kesergés között. Azt hiszem, az újság mellett maradok.




