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amit mondott. Dühöngés, hogy eljön az ember a 
templomba: etetik szamársággal, s utána 

megmagyarázzák, hogy nem azt hallotta, amit hallott. 

Gyereknek nézik, kiskorúnak. Azért még sem esz meg 
az ember mindent stb. 

 Ez a háromféle magatartás lehetséges. Vagy 

lehetséges egy negyedik féle is? Bizonyára. De ezt a 
negyedik félét a prédikáció már nem mondhatja el. Ezt 

már csak az Isten népe tárgyalhatja meg, amely tudja, 

hogy Jézus igéi az Isten szava hozzánk, s azzal szóba 

kell állni. A nem Isten népe nem áll vele szóba. Az 
elmondja a krédót, meg a többit s hazamegy, miután 

teljesítette misehallgatási vallási kötelezettségét. Ezt a 

negyediket a prédikáció nem mondhatja el. Én sem 
mondtam el. Ezt azért gondolom szükségesnek 

megemlíteni, hogy meg ne verjen senki se. De ha valaki 

Isten népeként meg akarná tárgyalni ezt a negyedik 
változatot, gondolom, a hittanterem rendelkezésünkre 

áll. Amen. 

 Az Ament nem olvastam fel. Helyette mondtam 

valamit. Más az, ha az ember a képernyőt nézi, s más 
az, ha valakik szemébe tekint. Hivatkoztam az első 

olvasmányra. Benne a szareptai özvegy mindenét 

odaadta Illésnek, s nem fogyott ki olajos korsója, nem 
ürült ki lisztes zsákja. Törvénye ez a mindent 

odaadásnak. 

 

Széphalom, 2000. 
 

 

 

VINCZE ENDRE 

SKIZOFRÉN GONDOLATOK  
AZ ERŐSZAKRÓL AZ IRODALOMBAN ÉS A 

TÖRTÉNELEMBEN. 

II.  
 

A háború borzalmassága minden jeles költőt megérint, 
s művészetének hátterében valóságos vagy szimbolikus 

formában ott van ez a rettenet és elhatárolódás, néha 

explicit módon, szavakban kifejezve, máskor a sorok 
között érezzük ezt a borzongást. Talán nem is a háború-

ról szól a vers, esetleg az iskolai elemzés egész más esz-

mei mondanivalót szűr le belőle, de a vers hangulatán, 

a sorok lüktetésén átüt a költő lelke, életérzése. József 
Attila 1924-ben írta a „Nem én kiáltok” c. versét. 

 

József Attila 
NEM ÉN KIÁLTOK 

 

Nem én kiáltok, a föld dübörög, 
Vigyázz, vigyázz, mert megőrült a sátán, 

Lapulj a források tiszta fenekére, 

Símulj az üveglapba, 

Rejtőzz a gyémántok fénye mögé, 
Kövek alatt a bogarak közé, 

Ó, rejtsd el magad a frissen sült kenyérben, 
Te szegény, szegény. 

Friss záporokkal szivárogj a földbe - 

Hiába fürösztöd önmagadban, 

Csak másban moshatod meg arcodat. 
Légy egy fűszálon a pici él 

S nagyobb leszel a világ tengelyénél. 
Ó, gépek, madarak, lombok, csillagok! 

Meddő anyánk gyerekért könyörög. 

Barátom, drága, szerelmes barátom, 

Akár borzalmas, akár nagyszerű, 
Nem én kiáltok, a föld dübörög. 

 

Ady Endre szimbolista költő, akinek „Minden gondo-
lata alján ott volt az Isten” (Szabó Lőrinc). Számos is-

tenes verse közül való a „Volt egy Jézus” című, amely 

szinte a Hegyi Beszédet idézi, költői szabadsággal, de 
az Isten és az emberek kapcsolatára vonatkoztatva. 

 

VOLT EGY JÉZUS 

Szent elgondolás: volt egy Jézus, 
Ki Krisztus volt és lehetett 

És szerette az embereket. 

Ő mondta: fegyvert a fegyverrel 
Győzni s legyőzni nem szabad: 

Jézus volt, Krisztus: legigazabb. 

Az emberek úgy elrosszultak 

(Hiszen nem voltak soha jók): 
Most Krisztus-hitünket csúfolók. 

Pedig ma is élhet. Föltámadt, 

Ki Krisztus és nagyon nagy úr, 
De él másképpen és igazul. 

Járj köztünk, drága Isten-Ember, 

Tavasz van, nőnek a gazok 
S kevesek az igaz igazok. 

Úgy látlak, ahogy kigondoltak: 

Egy kicsit véres a szived, 

De én-szivem egészen tied. 
 

A magyar történelem egyik legnagyobb traumáját je-

lentő eseménye e háború. Az emlékezés kövei ott van-
nak szinte minden magyar faluban, városban impozáns 

emlékművek, szobrok formájában. Minden település 

számon tartja név szerint az elesetteket és kegyelettel 

őrzi az un. „hősi halottak emlékét”. 
Ady Endre alábbi verse a címében is jelzi a fő témát: 

IMÁDSÁG HÁBORÚ UTÁN – Az egyén tragikus élet-

érzése nemcsak a költő magánügye. A veszteség jóval 
nagyobb, mint a lerombolt épületek, elesett katonák, el-

árvult családok. Az életkedv is kihalt, „mindennek 

vége”, nincs már hit, ami adhatná az erőt az újrakezdés-
hez… A költő már csak sóhajtozni tud az Istenhez: „Bé-

kíts ki Magaddal és magammal” Itt tényleg nem maradt 

már más, mint az Isten, s a benne való feloldódás. 
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ADY ENDRE: IMÁDSÁG HÁBORÚ UTÁN 
Uram, háborúból jövök én, 

Mindennek vége, vége: 

Békíts ki Magaddal s magammal, 
Hiszen Te vagy a Béke. 

Nézd: tüzes daganat a szivem 

S nincs ami nyugtot adjon. 
Csókolj egy csókot a szivemre, 

Hogy egy kicsit lohadjon. 

Lecsukódtak bús, nagy szemeim 

Számára a világnak, 
Nincs már nekik látni valójuk, 

Csak Téged, Téged látnak. 

Két rohanó lábam egykoron 
Térdig gázolt a vérben 

S most nézd, Uram, nincs nekem lábam, 

Csak térdem van, csak térdem. 
Nem harcolok és nem csókolok, 

Elszáradt már az ajkam, 

S száraz karó a két karom már, 

Uram, nézz végig rajtam. 
Uram, láss meg Te is engemet, 

Mindennek vége, vége. 

Békíts ki Magaddal s magammal, 
Hiszen Te vagy a Béke. 

 

Babits Mihály pacifista költő! Így tanították a kommu-

nizmus éveiben az iskolákban. Egy költő, aki nem érti 
a proletár forradalom lényegét. Pacifista, aki fél a vértől 

és mindenáron békét akar. Évtizedekig nem is lehetett 

Babits kötetet kapni, legfeljebb egy-egy Antikvárium-
ban.  

 

Ha a fenti vád igaz volna, az alábbi verset is el kellene 
vetnünk. Pedig kár volna érte.  

 

Babits Mihály: Fiatal katona 

Még élni sem érte az életet, 
egy bátor pillantást ha vetett 

s az ég, a föld mind ránevetett, - 

de nem lesz birtoka semmi: 
a szépség, épség, ifjui vér, 

tudás, tanulás, az isteni ér, 

nők biztató szeme - mind mit ér, 

ha menni kell neki, menni? 
De megy szívesen, nem alkuszik, 

anyjától könytelen bucsuzik, 

bár lelke szeretetben uszik: 
sohasem tanult gyülölni. 

S ki gyűlölt minden gyülöletet, 

s minden szeretetet szeretett, 
nem élhet, aminek született, 

mert ölni kell neki, ölni. 

Ő nem gyürüt gyürüért cserélt,  

szivet cserélt aranyat vasért, 
oly kincse volt, ami többet ért, 

mihez e föld aranya talmi: 
arany szive, arany mosolya -  

mind értünk ingyen adja oda, 

s győzünk-e, meg sem tudja soha, 
mert halni kell neki, halni 

1914 

 
Nem kétséges, hogy Babits Mihály átélte az I. világhá-

ború borzalmait, s voltak gondolatai a pusztítás értel-

metlenségéről, ezt néhány verse is tanúsítja. De „nem 

győzelmi ének az éneke”... 
 

Húsvét előtt 

S ha kiszakad ajkam, akkor is, 
e vad, vad március évadán, 

izgatva belül az izgatott 

fákkal, a harci márciusi 
inni való 

sós, vérizü széltől részegen, 

a felleg alatt, 

sodrában a szörnyü malomnak: 
ha szétszakad ajkam, akkor is, 

ha vérbe lábbad a dallal és 

magam sem hallva a nagy Malom 
zúgásán át, dalomnak izét 

a kínnak izén 

tudnám csak érezni, akkor is 

mennyi a vér! - 
szakadjon a véres ének! 

Van most dícsérni hősöket, Istenem! 

van óriások vak diadalmait 
zengeni, gépeket, ádáz 

munkára hűlni borogatott 

ágyúk izzó torkait: 
de nem győzelmi ének az énekem, 

érctalpait a tipró diadalnak 

nem tisztelem én, 

sem az önkény pokoli malmát: 
mert rejtek élet száz szele, március 

friss vérizgalma nem türi géphalált 

zengeni, malmokat; inkább 
szerelmet, embert, életeket, 

meg nem alvadt fürge vért: 

s ha ajkam ronggyá szétszakad, akkor is 

ez inni való sós vérizü szélben, 
a felleg alatt, 

sodrában a szörnyü Malomnak, 

mely trónokat őröl, nemzeteket, 
százados korlátokat 

roppantva tör szét, érczabolát, 

multak acél hiteit, 
s lélekkel a testet, dupla halál 

vércafatává 

morzsolva a szűz Hold arcába köpi 

s egy nemzedéket egy kerék- 
forgása lejárat: 
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én mégsem a gépet énekelem 
márciusba, most mikor 

a levegőn, a szél erején 

érezni nedves izét 
vérünk nedvének, drága magyar 

vér italának: 

nekem mikor ittam e sós levegőt, 
kisebzett szájam és a szók 

most fájnak e szájnak: 

de ha szétszakad ajkam, akkor is, 

magyar dal március évadán, 
szélnek tör a véres ének! 

Én nem a győztest énekelem, 

nem a nép-gépet, a vak hőst, 

kinek minden lépése halál, 

tekintetétől ájul a szó, 

kéznyomása szolgaság, 
hanem azt, aki lesz, akárki, 

ki először mondja ki azt a szót, 

ki először el meri mondani, 

kiáltani, bátor, bátor, 
azt a varázsszót, százezrek 

várta, lélekzetadó, szent, 

embermegváltó, visszaadó, 
nemzetmegmentő, kapunyitó, 

szabadító drága szót, 

hogy elég! hogy elég! elég volt! 

hogy béke! béke! 

béke! béke már! 

Legyen vége már! 

Aki alszik, aludjon, 
aki él az éljen, 

a szegény hős pihenjen, 

szegény nép reméljen. 
Szóljanak a harangok, 

szóljon allelujja! 

mire jön új március, 

viruljunk ki újra! 
egyik rész a munkára, 

másik temetésre 

adjon Isten bort, buzát, 
bort a feledésre! 

Ó, béke! béke! 

legyen béke már! 

Legyen vége már! 
Aki halott, megbocsát, 

ragyog az ég sátra. 

Testvérek, ha túl leszünk, 
sohse nézünk hátra! 

Ki a bűnös, ne kérdjük, 

ültessünk virágot, 

szeressük és megértsük 

az egész világot: 

egyik rész a munkára, 

másik temetésre: 

adjon Isten bort, buzát, 
bort a feledésre! 

 

A Miatyánk Jézustól tanult imádságunk. Sokszor csak 

gépiesen mondjuk, oda sem figyelve a szavak jelenté-
sére, pedig egy egész életprogram benne van. Elég a 

mindennapi kenyeret kérni, s ígéretet tenni a mások 

szolgálatára, az Isten országának építésére, amelyben az 
Isten akarata érvényesül. Törekednünk kell  a kísértések 

elkerülésére, a kölcsönös megbocsájtásra, s akkor majd 

az Isten is megbocsát és megszabadít minket gonosztól. 
Hasznos néha „kreatív módon”, saját szavainkkal el-

mondani a Miatyánkot. Babits is ezt teszi az alábbi vers-

ben. 

 

Miatyánk 

1914. 

Miatyánk ki vagy a mennyekben, 
harcokban, bűnökben, szennyekben, 

rád tekint árva világod: 

a te neved megszenteltessék, 

a te legszebb neved: Békesség! 
Jöjjön el a te országod. 

Véres a földünk, háboru van, 

kezed sujtását sejtjük, uram, 
s mondjuk, de nyögve, szomoruan, 

add, hogy mondhassuk könnyebben -: 

Legyen meg a te akaratod! 
mint angyalok mondják mennyekben. 

Előtted uram, a hon java, 

s hulljon a lomb, csak éljen a fa: 

de vajjon a legkisebb lombot 
nem őrzi-e atyai gondod? 

nem leng-e az utolsó fürtön is 

áldva miképpen mennyekben, 
azonképpen itt a földön is? 

Megráztál, nem lehet szörnyebben, 

már most ami fánkon megmaradt 
őrizd meg őszig a bús galyat: 

mindennapi kenyerünket add 

meg nekünk ma, és gyermekeinket 

növeld békére: ha bűn, hogy lábunk 
ma vérbe csuszik meg: értük az! 

Bocsásd meg a mi bűneinket, 

miképpen mi is megbocsátunk 
ellenünk vétetteknek: a gaz 

tied, büntetni: mienk csak az, 

hogy védelmezzük a mieinket! 

És ne vigy a kísértetbe minket, 
hogy ártatlanságunk tudatát, 

mint drága páncélos inget 

őrizzük meg bár véresen, 
hogy át ne hasadjon sohasem. 

Jaj, aki ellenünk mozdul: 

megvívunk, készen, bármi csatát, 
de szabadíts meg a gonosztul, 
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mert tiéd az ország, 
kezedbe tette le sorsát, 

s te vagy a legnagyobb erősség: 

ki neveden buzdul, 
bármennyit küzd és vérez, 

előbb vagy utóbb övé lesz 

a hatalom és a dicsőség! 
 

Kicsit más, könnyed és gyermekibb stílusban beszél 

Babits a Békesség Istenéről, aki „nem az a véres Is-

ten”… 
 

Zsoltár gyermekhangra 

Az Úristen őriz engem 
mert az ő zászlóját zengem, 

Ő az Áldás, Ő a Béke 

nem a harcok istensége. 
Ő nem az a véres Isten: 

az a véres Isten nincsen. 

Kard ha csörren, vér ha csobban, 

csak az ember vétkes abban. 
Az Úristen örök áldás, 

csira, élet és virágzás. 

Nagy, süket és szent nyugalma 
háborúnkat meg se hallja. 

Csöndes ő míg mi viharzunk 

békéjét nem bántja harcunk: 

Az Úristen őriz engem, 
mert az Ő országát zengem. 

Az Ő országát, a Békét, 

harcainkra süketségét. 
Néha átokkal panaszlom 

de Ő így szól: »Nem haragszom!« 

Néha rángatom, cibálom: - 
tudja hogy csak őt kivánom. 

Az is kedvesebb számára, 

mint a közömbös imája. 

Az Úristen őriz engem 
mert az Ő zászlóját zengem. 

Hogy daloljak más éneket, 

mint amit Ő ajkamra tett? 
Tőle, Hozzá minden átkom: 

hang vagyok az Ő szájában. 

Lázas hang talán magában: 

kell a szent Harmóniában. 
S kell, hogy az Úr áldja, védje 

aki azt énekli: Béke. 

 
A régi irodalomkönyvek „egy nagy káromkodásnak” 

aposztrofálták a Fortissimo c. verset, s gúnyolódtak a 

„vallásos költő” irományán. Nekem szerencsém volt a 
piaristáknál, Jelenits tanár úr a vers mellé tette az 

elöbbi, Zsoltár gyermekhangra című verset: „Néha 

átokkal panaszlom, De ő így szól: Nem haragszom, 

Néha rángatom, cibálom: tudja hogy csak őt kivánom” 
A versben ugyanis nem az Istennel van a baj, hanem az 

emberrel, aki kiszakadt az Isten világából s „iszonyok 
között, féreg módon él”, s csak a „hadak alázó dobogá-

sában” tudja értelmezni önmagát.:   

 
Süket a föld, nem érzi hátán 

hadak alázó dobogását. 

Jó volna süketen csirázni 
mint virághagyma föld alatt: 

minden süket, földben, Istenben 

csak az ember szakadt ki a 

süket Istenből iszonyokra 
kikelt belőle féreg-módon, 

Isten férgének, viszkető 

nyüzsgésre, fájni - mert ami 
nem süket Isten: fájdalom, 

míg az Istenbe visszahal! 

 
Az előbbi gondolat fájdalmas felismerése folytatódik az 

apostolokat idéző versben: ahol elvetik Krisztust, az 

„Antikrisztusok megsokasodnak”. Az életnek Isten nél-

kül nincs alternatívája, csak a halál. Így volt ez mindig 
is a történelemben, Nérótól Hitlerig, Sztálinig. Bár a gö-

rögök azt vallották: „Mindennek mértéke az ember”, de 

már ők is rájöttek, hogy egy ember sem teheti meg ma-
gát abszolút mércének, ezért is hozták létre az athéni 

demokráciát. A huszadik században sem volt ez más-

ként, két nagy világháború és számtalan közel keleti 

konfliktus, terrorista cselekmények bizonyítják ezt. „A 
Szentlélek gőze ma is megapadt”, de legalább ne éljünk 

élethazugságban: „Ha nem igennek, legalább a nemnek 

hangzani kéne…” 
 

Vers, apostolokról 

S jött az Eke és átszántott a földön - 
de ki fog a fölszántott földbe vetni? 

Hol a jó mag, és hol van aki szórja, 

a méltó kar, mely könnyen lendül égnek? 

Hol van Péter, aki látta a Krisztust 
s látását bölcs lélekkel őrzi s osztja? 

És hol van Pál, kinek nyelve hegyén az 

»ismeretlen Isten« neve kilobban? 
Az Antikrisztusok megsokasodtak; 

az ég illata elveszik e bűzben: 

Uram, aki vagy, adj jelet magadról, 

igazgasd tévedt ebeid szimatját! 

Nem a kenyér a minden, sem a fajták 

állati tülekvése, ami most van: 

krisztustalan próféták, mondjatok már 

legalább annyit, hogy nem ez a Krisztus. 

A Szentléleknek gőze megapadt ma: 

tartányaink' betömte az aludt vér. 
Tudásunk megfogy, házaink omolnak 

és gépeink, mint szíveink, kihülnek. 

Nem a holtakat szánom már: az élő 

ma százszor holtabb; az eke nem új mag 
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számára tört utat, hanem kidobta 
földünkből a régit, és elaszunk most. 

Vadakként hát, barlagjainkba sunyva, 

kik egymást téptük, s még véres vicsorral, 
jobb struccfejünket néma kéjbe dugni 

s szennyes kortyokban hörpenteni Istent? 

Ha nem igennek, legalább a nemnek 

hangzani kéne; a nem is talizmán, 

a nem is lélek, vigyétek a véres 

csorda elé, tán meging s hátrahőköl. 

Tán nemet vettek és igent arattok. 
Kisebzett és fázik a meztelen föld: 

siessetek! hogy új buza borítsa, 

mielőtt az esztendő megöregszik. 
 

Végül van Babitsnak egy prózai írása, melyet ő úgy ne-

vez: Vallomás helyett hitvallás. A címe: Örökkék ég a 

felhők mögött. Szimbolikus cím, optimizmust sejtet, s 

aki már utazott repülőn, tapasztalhatta maga is, hogy le-

hetnek a városban sűrű, fekete fellegek, a repülés ma-

gasságában szikrázó napsütés és örökkék ég látható. 
 

Az indító gondolatot Tolsztojtól idézi: „A hit az élet 

ereje: az ember, ha egyszer él, akkor valamiben hisz... 
Ha nem hinné, hogy valamiért élnie kell, akkor nem 

élne”  Ezután vizsgálja és sorra veszi, miben is hisz? Itt 

csak néhány gondolatot idézünk: 

 
- Én hiszek a harcban, az ész harcában a vak erők el-

len, melyek: a világ vak erői, vagy az én lelkem csüg-

gedései és indulatai...Igaz: ezek a vak erők hozzátartoz-
nak ahhoz a minden észnél magasabb Valamihez, ami-

ben végre is meg kell nyugodnom: de a harc is hozzá-

tartozik, s az is, hogy eszem a saját törvényeit kövesse, 
s aszerint vezessen... Magunk is része vagyunk tán a vak 

erőknek… 

- Vallom azonban a bölcsességet is: harcom nem megy 

túl a józanság vonalán: magamban is érzem ami ellen 
küzdök, s tudom, hogy minden rombolás engem rom-

bol. Nem is rombolni akarok, inkább építeni: az ész hal-

kan hasson a tényekre, mint a delej: nem ellensége az 
erőknek, hanem egy erő a többi közt, együtt építve ve-

lük. Az erők a múlt, az ész a jövő: egymásba kapasz-

kodó fogaskerék.  

- Magyar vagyok: lelkem, érzésem örökséget kapott, 
melyet nem dobok el: a világot nem szegényíteni kell, 

hanem gazdagítani. Hogy szolgálhatom az emberiséget, 

ha meg nem őrzök magamban minden színt, minden 
kincset, ami az emberiséget gazdagíthatja? A magyar-

ság színét, a magyarság kincsét! De mily balga volnék, 

ha ugyanakkor más színt, más kincset el akarnék venni, 
vagy meggyengíteni!  

- Én hiszek a testvériségben: a színek együtt adják ki a 

képet, a hangok együtt adják a koncertet. Nemzet ne a 

nemzet ellen harcoljon: hanem az ellen, ami minden 
nemzet nagy veszélye: az elnyomás és a rombolás 

szelleme ellen! Micsoda leckét kaptunk ebből éppen 
mi, magyarok! És micsoda hiba: másnak tenni, amit 

magunknak nem kívánunk - holott már avval, hogy 

másnak megtettük, ajtót nyitottunk neki, hogy velünk is 
megtörténhessék.  

- Én katholikus vagyok; azaz hiszek a nemzeteken fe-

lülálló, egész világnak szóló katholikus igazságban! 
Másszóval: hiszek igazságban, mely túl van a politikán, 

életünk helyi és pillanatnyi szükségletein: az én egyhá-

zam nem nemzeti egyház! Nem vagyok puritán: az én 

üdvösségemnek nem elégséges az, ami szükséges: ami 
itt és most  szükséges.  

- Hiszek a harcban, mely szüli a vágyat a békére. S 

hiszek a békében. Hiszek a harmóniában, melyre vágy 
a lélek, a szépségben, melyért kiáltoz az anyag, a szere-

tetben, melyért epednek a népek. Hiszek a nehézben, 

hogy nem lehetetlen! Ha nem hinnék benne, magam 
tenném lehetetlenné. Oly bűn, melyre nincsen föloldo-

zás. Csak a hit teheti lehetségessé.  

- Ember vagyok, s hiszek egy emberben. Nem is az em-

berben. Az ember vakon botorkál; de a világ nyitja és 
súgja útjait. Az ember primitív lény, de az állat még pri-

mitívebb. Nem állatot kívánok, nem is embert! Többet!  

Nem mondja ki. De nem lehet kétséges, hogy mit, vagy 
inkább kit… 

 

A sort lehetne folytatni. Hazaszeretet, szabadság, erő-

szak, önvédelem, honvédelem, erőszakmentesség, sze-
lídség… ellentmondásos fogalmak. A történelmi lét ál-

landó kulcskérdései. Egyének, közösségek, nemzetek, 

társadalmak folyamatosan újra fogalmazzák, újra defi-
niálják. Az irodalomban is rendre lecsapódnak a véle-

mények. A könyvek könyve, a Biblia is ír erről valamit: 

Boldogok a szelídek: övék lesz a föld. 
 

Lelkigyakorlat, 2016.06.22 Törökbálint. 

 

 

KASZAP MÁRTA 

AMERIKÁBAN JÁRTAM... 

II. 
 

Ezen a szombat estén megemlékeztek arról, 

hogy ez a közösség Spring Valleyben éppen két éves. A 
gyerekek zenekara vacsoránál szerepelt ebből az alka-

lomból. Edinát is üdvözölték visszaérkezése alkalmából 

és három Bartók népdal- feldolgozást játszottak ajándé-
kul. Nagyon figyelmesek. A vacsora után a fiataloknak 

legtöbbször programjuk van. Ma kirándulni, beszél-

getni mentek az egyik közeli hegyre. Addig én naplót 
írok és hallgatom a "Hetek" magnófelvételét egyik kinti 

koncertjükről, s Dorothy és Edina gitárduóit. Jól érzem 

magam. 

1992. jún. 14. Vasárnap. Reggel ismét születés-
napi ünneplés. Kicsit nagy felhajtást csinálnak a szüle-




