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A közelség tűzforró szíve 

és a magány jégsivataga között 
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Magamról 

A biológiai órám mutatói a 22. életévem köze-

lében járnak. Mindennapjaimat a zongorával töltöm, 

ami az aktuális szakot képezi a jelenlegi tanulmá-

nyaimban az egyetemen. Három és fél évvel ezelőtt 

összekeveredtek bennem a zongora hangjai, s fo-

galmam sem volt miért élek, merre tart az utam. 

Teljes bizonytalanság vett körül. Miután megkaptam 

az érzelmileg labilis személyiségzavar nevű diagnó-

zist, meg akartam gyógyulni, mint mindenki más. 

Magányos naplót sosem tudtam vezetni, viszont túl 

vagyok néhány virtuális emberi kapcsolaton, aminek 

emlékeit még ma is őrzöm szavak, mondatok, illetve 

történetek formájában, így született meg életem 

első kézirata. Azt gondolom, hogy ez a könyv segít-
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ség lehet pszichológusoknak, betegeknek, hozzátar-

tozóknak, hogy megértsenek minket, valamint bárki-

nek, aki picit is érzékenyebb az átlagnál, és nem ta-

lálja önmagát. 
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A lélek olyan, mint az ember egy fontos, nél-

külözhetetlen csontja. Ha eltörik bármelyik csontja 

az embernek, orvoshoz megy, rosszabb esetben be-

gipszelik, vagyis mint mostanság tapasztaltam, meg 

is műtik, de nem feltétlen tud összeforrni egy csont 

magától tökéletes, eredeti formájába. Így van ez a 

lélek csontjával is. Kisebb törések, zúzódások stb. 

meggyógyulnak idővel, de az apró szilánkok, illetve 

nagyobb törések akárhányszor akarnak összeforrni, 

az eredetitől eltérő, amorf alak jön létre, ilyenkor 

az operáció sem mindig megoldás. Aztán vége, 

csend. Éreztem ezt egy tőlem már távoli időszak-

ban. Amikor már nincs kiút a mély kétségbeesésből, 

menekülni kell, utat kell keresni. Megtalálni önma-

gamat, olykor a zűrzavar káoszában kóvályogva, ami 

bizonyos helyeken felborította az írásjelek rende-

zettségét, illetve használatát. 
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Introduction 

„Mindenkiben élt egyszer egy ideálisan szere-

tő lény képzete, amely lassan tovatűnt, átadva a he-

lyét a valós embereknek, akik szeretnek, ugyanak-

kor elvárásokat is támasztanak, viszonzást várnak, 

és nem mindig elérhetőek. Sokan egészen jól együtt 

tudnak élni az emberi érzelmek e változásaival, úgy 

érzik, attól ők még ugyanazok maradnak. Másokban 

nem halványul a szeretet-őskép, feltétlenségre 

vágynak, s mindahányszor ez nem teljesül, keserve-

sen csalódnak. 

Érzelmeik felfokozottak, ugyanakkor üresek. 

Hiperérzékenyek, mégis fájdalmat okoznak maguk-

nak. 


