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Előszó 

Blogkönyv – miről is lesz szó? – leginkább kis családom 
pillanatképei, ünnep- és hétköznapok – ki hogy éli meg, 
valamint ismerősök, ismeretlenek kis lélekcseppjei… 
lényegük összességében: hétköznapi emberek, a minden-
napok túlélése – humorral vagy anélkül, különösebb sal-
langoktól mentesen. Akkor is, ha sokan rágták már ezt a 
csontot, mert mindenki másképp áll a konc1-hoz, egészen 
pontosan, hogy Johnny Depp-et idézzem: 

„Mindenki különc, és pontosan ez a dolog lényege. 
Ünnepelnünk kellene az egyediségünket ahelyett, hogy 
szégyenkezünk miatta. Mindnyájunknak megvannak a 
magunk hóbortjai. Az emberek sokat ártanak maguknak 
azzal, hogy igyekeznek elrejteni önmaguk elől valódi 
énjüket pusztán azért, mert félnek attól, vajon mit gon-
dolnak majd róluk a többiek.” 

Túlélünk. Túlélsz – Te is! Életképes leszel vagy ‘kezelt’ 
– ennyi. Azért én azt mondom, inkább legyek bolond, 
mint normális, milyen hülyén jön már ki ha az unalomba 
kell belehalni. Végül az ember kicsit meg is ‘izmosodik’ a 
tudattól, hogy nincs egyedül – mások is problémásak nem 
csak ő. ☺ (Az öntudatos tökéletesek pedig most teszik 
vissza a könyvet a polcra) ☺ Csak szólok, nincs tökéle-
tes… tudod miért? Mert mindenki csak vár valamire, és 
közben már lehet elment mellette az a pillanat, amely 
esélyes lett volna a nagy fordulathoz, hogy más lehessen. 
Van, aki a múlton töpreng sokat, van aki a jövőn, és a 

                                                                    
1 konc: húsos csont 
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jelen elveszik. Pedig csak a jelen van, ez az ami valóságos, 
ami most formálható (lenne) ha észrevennénk. A többi 
mind csak a fejünkben létezik, agyunk eldugott szegletei-
ben, ahonnan néha a sugallatok is jönnek, azok az igazi 
ösztönösek – amikre sokszor nem is hallgatunk. Kell 
valami késztetés, valami motiváció, hogy nyomot hagy-
junk a világban és itt most nem arra gondoltam, hogy 
gumicsizmával belelépni a sárba. De valamikor csak egy 
fontos: túlélni. Család-, barátok, ismerősök – szűkebb, 
vagy tágabb értelemben – mindegy, kapaszkodók, táma-
szok vagy visszahúzók – a tanulság valahol akkor is ott 
van. Idegenek – merjünk szóba állni, meg fogunk lepődni. 
S hogy jusson idő mindenre – főzni is fogunk – gyorsan, 
könnyűt. (Ne várjon senki szakácskönyvet, csak néhány 
kiragadott ‘összedobnivaló’ – a sokból, elsősorban lánya-
im kedvéért. 

Aztán azt sem árt észbe vésni, hogy az embert bizony 
kinevetik, és hogy szemből vagy hátba – ez majdnem 
mindegy. Bántó lesz. Ezt csak úgy lehet kivédeni, ha 
előbb tudunk nevetni magunkon, mint ahogy más meg-
tenné. De ezt nem lehet máshol tanulni, ezt csak otthon 
lehet megtanulni. Senki nem kap készen kezelési útmuta-
tót az élethez, az összes rohadt szervizjáratot végig kell 
járni, mire az ember meglátja honnan száll a füst – és 
akkor átmegy indiánba, és megtanulja a füstjeleket. Az 
élet pedig gyakran vulgáris. Pironkodhatunk és félrefor-
díthatjuk a fejünket, de attól az marad. Lehet, hogy én 
kimondom, Te pedig nem. Ismerőseim közt is sokan 
vannak, kik még viccelődni is csak az illemhatárokat 
szorosan betartva mernek – bár régóta ismerjük egymást. 
Nehogy ‘folt’ essen, a környezetében eddig felépített 
imázson. Mit is szólnának az emberek… Nos, én ezen 
már túl vagyok. A viselkedési normáknál, ugyanúgy mint 
a nyelvtudásnál, megvannak a fokozatok – alap, közép, 
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haladó. Többség az alapszinten van, sokan pedig még azt 
sem érik el, de az már egy más téma. A középszint már 
igazán jónak számít, és mire a haladót is elérjük, azt már 
nem sokáig élvezhetjük – földi létünk rövidsége miatt. 
Lehet, hogy az élet gyorstalpalót ad. Az addig lényeges 
lényegtelenné válik, s az addig lényegtelen őrültségek 
gyöngyszemekké válnak. Talán érdemes volna jobban 
körülnézni, másképp mérlegelni. Idő – ami sosincs. A 
fiatal még könnyen mondja, az idősebb már hiába mond-
ja. Mi magunk vagyunk az idő, megéljük pillanatainkat 
úgy, hogy az legalább egy mosolyra érdemes legyen, vagy 
magára hagyjuk. Mindenkinek jogában áll – hallgatni ☺ A 
többieket elvinném egy táncra… 

Velem tartasz néhány őrült pillanatra? 
Az ember megél, átél, jobbat vagy rosszabbat. Majd to-

vábblép ‘túlél’ valamilyen formában. Én pl. nem felejtek. 
A dolgokat úgy őrzöm, ahogy történtek. Ha bántottak 
nem bocsátok meg. (Ilyen téren mindenki forduljon saját 
valósnak vélt Istenéhez, de ne hozzám) Szívemnek kivált-
ságosabbak esetében legfeljebb kicsit félrenézek – hogy 
megpróbálhassa enyhíteni az illető a vétkét. Hogy sike-
rült volna, arra még eddig nem volt példa. Tudok viszont 
olyat, aki úgy átalakította magában a múltbéli történetet, 
hogy az mára már az ő szemszögéből alig hasonlít arra, 
ami valójában volt. Annyit mondogatta magában, hogy 
nem ő a vétkes, hogy mára már elhitte. Persze ez is egy-
fajta lelki védekezés. Könnyebb is így. Ugye? Olvassa ő is 
tudom, bár ritkán váltunk szót, figyel, igazán régi ‘isme-
rősök’ vagyunk. Azért remélem másnak is elgondolkodta-
tó – már aki magába mer nézni. 

Mindenki őrizze meg a hitét amit valósnak vél. Aki 
szeret, elmond egy imát értem… aki nem, és valóban hisz, 
az pedig úgyis elmond értem egy imát. ☺ 
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S Te ott, ha megkérnélek, hogy gyere velem egy táncra, 
velem jönnél egy táncra. Mert vágyod azt az ‘őrültet’ aki 
sosem mertél lenni. 

S mire gondolnak az emberek? 
Kedvenc városom sétálóutcáján andalogva egy teljesen 

‘hétköznapi’ hétköznapon… az utcák szinte üresek voltak 
délelőtt lévén. Egyszerűen boldog voltam, hogy ott lehe-
tek… s hát igen… akkor közel negyvenes fejjel, tánclépés-
ben és dúdolva haladtam… találkoztam két szembejövő 
sulis lánnyal, akik kuncogtak rajtam, s két idősebb néni-
vel kik megmosolyogtak – én visszamosolyogtam, egyi-
kük megjegyezte hogy „de bolond”, a másik, hogy „és 
boldog”… az egyik kis közből egy idős bácsi jött lefelé, s 
megállt engem nézve… én közben körbetáncoltam az 
útba eső szökőkutat… ő csak nézett… aztán odatipegett 
hozzám öregesen, s így szólt: „szabad egy táncra?”… na-
ná… s összekapaszkodva lejtettünk egyet a – majdnem – 
néptelen utcán. Közben 2-3 járókelő tévedt arra, s ők 
megálltak nézni, hogy mi is folyik ott. Majd bácsi kezet 
csókolt, megköszönte, hogy azon a napon ilyen csodában 
lehetett része, s elballagott. Én pedig – a még hűvös dél-
előtt ellenére – lehuppantam egy padra, füzetem s tollam 
után kotorásztam, hogy leírjam ami eszembe jutott… 
odaült mellém egy férfi, (ki feltehetőleg végignézte a 
műsort) s megkérdezte, hogy sűrűn csinálok ilyes-
mit?…’hmm – amikor kedv és alkalom találkozik, igen… 
miért? – megbüntet?’ – válaszoltam s tettem fel is egyben 
a kérdést, mert az futott át a gondolataimon, hogy én 
most lehet, hogy itt valami helyi törvényt sértettem, 
mert hát mit örömködök én itt egy dolgos nap délelőttjén 
– ez pedig lehet, egy rendőr civilben, de hát már úgyis 
mindegy ☺ Mint kiderült, tényleg rendőr volt. Megkér-
dezte, és mik a további terveim? Én pedig elmondtam, 
hogy most szándékomban áll leírni néhány sort míg el 


