
A guberálók találtak rá a csecsemőre: egy tépett
női hálóingben feküdt a kukában minden élet-
jel nélkül. Azonnal értesítették a közeli lakóház
házmesterét, az a rendőrséget, akik az ügyele-
tes mentőorvossal egy időben érkeztek a hely-
színre. Úgy tűnt, hogy az újszülött fiúcskában
pislog némi élet, s így azonnal beszállították a
reanimációs osztályra, ahol belekapaszkodva
az alig pihegő szálba, az orvosok visszaterelték
abba a világba, mely a legkegyetlenebbül fo-
gadta, miközben megállapítást nyert, hogy alig
néhány órával a megtalálása előtt kényszerült a
neki nem szánt életbe.

A rendőrség azonnal nyomozásba kezdett
bevonva igyekezetükbe a szakértőket. Rutin-
vizsgálódásaik legelején sikerrel jártak, mert a
közeli tömblakásban értékes információ birto-
kába jutottak: tudtak egy egyedül élő leányról,
aki fenn lakott a padlástérből kialakított gar-
zonban, és az utóbbi hónapokban egyre csak
növekedett derékbősége.

„A gyerek kérdéseire nem szabad gyerekes
választ adni” – ismételgette az aranyszabályt,
amihez az autó egyhangú duruzsolása szol-
gáltatta a háttérzenét, valamint a hátsó ülésen
alvó kisfia, a hatéves Lacika alig hallható szu-
szogása. Úton voltak hazafelé, miután meglá-
togatták a tiszántúli faluban élő rokonaikat,
eleget téve ismétlődő meghívásuknak, de
nosztalgiával körített érdeklődés által is
noszogatva, mert gyerekkori és kora ifjúsága
emlékei kortalanul élve benne egyre jobban
izmosították követelődző elhatározását, hogy
bemutassa csemetéjének a számára ez eddig
ismeretlen sok szépet, amiben neki része volt,
amiről annyi sokat mesélt. 

Ő már a jelenlegi életvitelét biztosító város-
ban született, ott alapított családot, de édes-
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Nem találták otthon, viszont a szülészeten
igen. Éppen szoptatott. Az osztályvezető főor-
vos arról informálta a rendőröket, hogy arról a
személyről van szó, akit gyanúsítanak, hajnal-
ban hozták be, miután otthon szült, elmondása
szerint a placentát lehúzta a vécében, majd te-
lefonált a mentőkért.

Kihallgatható állapotban volt, ám a nyomo-
zók semmi érdemlegeset nem tudtak meg tőle,
csak a gyanú maradt, de bizonyítani nem volt
semmi esélyük: ott feküdt mellette az újszülött
kislány.

A leányanya volt a tettes: ikreket szült, egy
fiút és egy leányt. A fiút kitette a kukába amo-
lyan személyes bosszúként, utálata megnyil-
vánulásaként azon férfiúval szemben, aki
ígérte, hogy elveszi, de mikor áldott állapotba
került, faképnél hagyta. 

DR. SZÖLLŐSY TIBOR

A bosszú

Nehéz kérdések
apja, aki a kis Tisza melléki falu gyökeréből fa-
kadt, gyakran vitte magával szülőfalujába, az
iskolai szünidőkben, majd egyetemistaként
minden nyáron, sőt a téli szünetekben is, na-
pokat–heteket töltött apai nagyszülei házában,
rokonai és ismerősei társaságában élvezve a
felkínált határtalan szabadság és természet min-
den pillanatát, az ottani szokások, események
lélekmelengető voltát.

Azóta, különösen korosodó felnőttként, gyak-
ran és nagyokat kortyolt emlékei terített asztala
kínálataiból, élethűen idézte a valamikor látot-
takat, hallottakat: kora reggelenként hallani
vélte az ablak alatt elvonuló gulya vezérbiká-
jának kolompolását, a terelő pulik rendszabá-
lyozó vakkantását, a tollászkodó madársere-
gek trilláit, a feleselgető házőrzők hírközlő



csaholását, a kitárult palánkoson a nádasok felé
rajzó szárnyasok kakofóniáját, a felkelő napot
üdvözlő cakók kelepelését, az ólban ébredező
kérődzők baritonját, szeretett nagyanyja édes-
kedves asztalhoz invitáló hangját.

– Ha egyszer, valamikor, vagy épp most –
játszott a gondolattal – rendszerben, minőségi
sorrendbe sorakoztatnám emlékeimet, mivel
kezdeném, mi lenne az, ami érdem szerint,
megítélésem alapján rangot adna értékítéle-
temnek, mit-miket emelnék képzeletbeli dobo-
góm felső fokára?

Elmosolyodott a saját maga kreálta felveté-
sen, mert szüleire, kis családjára, rokonaira, ba-
rátaira, a művészetek, az irodalom adta élmé-
nyekre, a jelenlegi és az elmúlt nap esemé-
nyeire, szereplőire gondolva arra a következte-
tésre jutott: méretesnek kellene lennie ama bi-
zonyos dobogónak, mert számos az élő, a tárgyi
szuvenír, az események, melyek méltán pá-
lyáznának az élre, mert ott lenne a helye a Ti-
szának, a természet egyedülálló csodájának is,
ami eszmélése óta hűségesen kísérte és kíséri,
melynek léte oly sok örömmel és élvezettel
ajándékozta meg, melynek biográfiáját minden
szépségével és rútságával egyetemben józan
alázattal és tisztelettel ismert meg és tud, amit
– született természetjáróként – oly gyakran
meglátogatott és kísért bölcsőjétől a rónáig – el-
indult most is ezen az úton.

Ott fenn, a Máramarosi-havasokban egyike a
születő név nélküli csermelynek. Egy 1336-ban
kiadott királyi birtoklevél a folyót Ticia-ként
említi, „…mely a havasaink közt, név szerint a
Turbat havasától és nem messze a Prut folyó
forrásaitól veszi kezdetét”. Egy jellegzetes ru-
szin település, Kőrösmező felvégén lesz meg-
keresztelve: innen már Fekete-Tisza, majd Rahó
felett ölelkezik ikertestvérével, a Fehér-Tiszával
– innen már Tisza.

Miután kibuggyanván bölcsőjéből megtette
első lépéseit, találkozik a végtelenségből elő-
bukkanó országúttal, amit párhuzamosan és
nagy alázattal követ: méterekkel alatta van, fel-
néz rá, simul hozzá, tessékeli, lihegő galoppba
kezd, hogy utolérje egy-egy kanyarban, ámbár
már itt is incselkedik, sejteti családságát: nyal-
dossa az út gránit lábsorát, le-leharap egy-egy
falatnyit belőle, taraj fogai közé fogva kocog-
tatja, próbálja görgetni, csiszolni azokat, ám
gyermeteg gyöngesége miatt többnyire sor-
sukra hagyja, rábízva a végtelen sorokban lo-

holó hullám-testvérekre, miközben pelenkás
csacsogása elégedetlenkedő hangkavalkádba
csap át.

Nagy-Bocskó kertaljaiban, ahonnan vissza-
tekintve már a kezdetekbe vész a Hoverla, a Pi-
etrosz és a Blíznyecák már szeplő-pöttyös ka-
maszként ugyancsak önállósulni próbálkozik:
hátat fordít az országútnak több tíz és száz mé-
teren és csak látótávolságon belül követi – olyan
ez, mint egy időtlen házasság, ami nem szere-
lemből, hanem érdekből szövődik és csak a
kényszer, a megszokás filceli össze.

Taracköz határában, Técső felett öntelt, sér-
tődött ifjúként viselkedik: letegezi az utat, a
partjait, elégedetlenkedik, duzzog ágyában, da-
gasztja mellét, habzsolja, falja a belesuhanó ere-
ket, csermelyeket, patakokat, majd elnyeli azo-
kat, miközben fáradhatatlanul tajtékzik,
zsörtölődik és dühös lesz, ha megcsömörlik tő-
lük; ilyenkor megbőszül, hányja-veti magát,
mintha Prokrusztész ágyába kényszerítenék,
megduzzadnak tarajai, haragos-sárgává lesz,
beleköt mindenbe, ami útjába kerül, ki-kiugrik
ágyából, tépi, marcangolja a sorjázó házakat,
kerteket, ajnározott vegetáriánusként falja a fá-
kat, bokrokat, aljnövényzetet, harsog, huszon-
négy órás pusztító kisiparosként lemészárolja
az útjába kerülő, óvatlan állatokat is, menekü-
lésre késztet kicsit, nagyot, sanyargatja az utat
is: először lebecsméreli, beszennyezi hordalé-
kával, majd bele-belemardos, prédaként szag-
gatja, űzi, cipeli magával fékezhetetlen elemi
ereje kicsapongásának alanyait.

Ezekre a tivornyákra tavasszal és ősszel kerül
sor leggyakrabban, mikor a Kárpátok az addig
szelíd erei kényszermunkára fogadnak: pa-
naszkodva rohannak az olvadó hó, jég és eső
terhével, pőrére vetkőztetik a fenyvesek, bük-
kösök, cserjések gyökereit, törzseit, viszik ma-
gukkal és magukon a felszaggatott, sebzett ta-
laj test-darabjait – ilyenkor az út kettős szorí-
tásban szenved és csakis az a remény élteti agó-
niájában, hogy arra lent a síkságon fellélegez-
het, megszabadulhat kettős béklyójától, a ter-
mészet kaméleonjától, a Tiszától, ettől a cserfes
kislánytól, az abajgató tártól, ott, ahol a Veres-
marti kapu van, mert azon a tájon a Tisza bú-
csút int az országútnak, mint az elhagyott sze-
retőnek és az önállóság feltupírozott tudatával
úgy igyekszik a síkságra, mint a zabolátlan ti-
nédzser csikók a karám kifordult sarkú kapuján
át egy átdőzsölt, vagy egy erőt halmozó éjsza-
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kai pihenés és bőséges reggeli után kíváncsi-
ságtól hajszolva-unszolva a felfedezésre, avagy
ismeretlen, új kihívásokat sejtető és csalogató
távolba… 

– És milyen más ez az ezerarcú szépség,
amint több ágra taglalódva suhan csöndes ne-
szezéssel a Tiszán-túli kertek alatt: „A folyó oly
simán, oly szelíden / Ballagott le parttalan
medrében, / Nem akarta, hogy a nap sugara /
Megbotoljék habjai fodrába/ – idézte a költő-
fejedelem sorait. 

Napokat töltöttek nyári rekkenőben a parti
füzesek enyhet kínáló árnyékában, napestig
úsztatták paszulykaróra erősített zsinegre
akasztott horgukat, vagy hosszasan bámulták a
sajkákban szorgoskodó halászokat, pajkosan
fröcskölték a mosott ruhákat, ágyneműket öb-
lögető lányokat, asszonyokat, versenyt kacsáz-
tak a csiszolt ékszereket idéző tiszakavicsokkal,
miközben talpasokat ugráltak, fürödtek a kris-
tálytiszta hullámokban. Évente egyszer meg-
csodálták az egyedülállóan szép és különleges
tiszavirágzást is.

Az ilyen és hasonló kalászérlelő napokat kö-
vető éjszakákra, az esti harangszóval, felköl-
töztek a szénapadlásra, ahol lószőrpokróc volt
a derékaljuk és takarójuk. Itt zöldútra terelték
fantáziájukat: szellemekről, rablóvezérektől, hő-
sökről meséltek egymásnak, s hol félve, hol
egymást bátorítva reagáltak a sötétség sejtel-
mes neszeire.

A tollászkodó reggel hangjaira ébredtek: le-
sorjáztak a létrán, hamvas leplű paradicsomot,
többnyire ökörszívet, roppanós paprikát szed-
tek a kiskertben, araszos szeleteket kanyarítot-
tak az oldalházban rúdon magukat ellenállha-
tatlanul felkínáló oldalszalonnából, fél alkarnyit
törtek a kolbászból, két ujjvastagságú karéjokat
kanyarítottak a csíkos vászonkendőben burkolt
házikenyérből és jókedvűen falatoztak a lugas
alatti kecskelábú asztalnál, megágyazva ezzel a
napi jó hangulatnak.

Ott-tartózkodásának egyik főszereplője a gé-
meskút vályúja szomszédságában terpeszkedő
búbos kemence volt, ami jogos büszkeséggel
domborított, különösen szombatonként, a ke-
nyérsütés szertartásának napján, amikor is –
korán kelve – segített a szőlővenyigék tördelé-
sében, a kemence kifűtésében. Külön élmény
volt a szakajtókosarakban sorsuk beteljesülését
váró dagasztékok bevetése, mert – így tartották
– a káposzta levelen trónoló kenyértészta be-

tessékelése hosszúnyelű lapáton a tüzes sütőbe
férfimunkának számított. Pajkos izgalommal
várták az első kenyérsültet, a „madárkát”. Eze-
ket a kényeztetőket nagymama – mindenki
Édesként tisztelte – sodorta és fonta kenyér-
tésztából: volt feje, kövér hasa, lábai, sőt szemei
is, amiket két széndarabka jelenített meg. Nem
kellett sokáig várakozniuk, ugyanis azok ha-
marabb pirultak a kenyérnél, épp annyi idő
alatt, míg Édes megfejte a kérődzőket és azon
melegében öntött mindenkinek habos tejet, fin-
dzsájukba a sajtárból, hogy lekísérjék ácsingózó
gyomrukba a ropogós barnára sült madárkát,
majd a kemencéből előbukkanó áldások sercli-
jét is.

A szombat, vasárnap és ünnepnapok estéit,
de sok hétköznapi éjt is az élemedett korú, a
mindenki által ismert és tisztelt Lajkó bácsi tár-
saságában töltötték, aki cizellált paraszti ésszel
megáldott mindentudó volt és nagy-nagy szim-
pátiával viseltetett irántuk. Ez az Isten aján-
déka, ajkai közt az elmaradhatatlan csibukkal,
amint kiült vacsoráját követően a felmenői által
ültetett eperfa alá, valósággal delejezte őket:
sereglettek, leültek a magukkal hozott sámlikra,
az eperfa dudoraira, vagy épp a csupasz földre,
hogy ámulattal és pisszenés nélkül hallgassák
álomviláguk Lajkó bácsi által formált hőseinek
tetteit, történéseket a régmúlt időkből, a faluról,
a messzi világról, a természetről, az állatokról.

Már az ezüstös palástba burkolózott éji ván-
dor és hunyorgó útitársai is álmosan tátongtak,
mikor kit jó szóval, kit csak vesszővel lehetett
hazaterelni, annyira beleélték magukat a hal-
lottakba.

– Milyen kár, de felelőtlenség is, hogy sem
neki, sem másnak nem jutott eszébe lejegyezni,
legalább emlékezetből, azt a számos regét, mon-
dát, mesét, amik így – idővel – a nemlétbe szen-
deredtek Lajkó bácsival egyetemben – vádolta
magát.

Édesítette viszont némileg rossz szájízét,
hogy emlékezett a sok-sok dalra, amiket az öreg
nótafától hallott, mert azoknak is birtokában
volt Lajkó bácsi és fel is kínálta önzetlenül ne-
kik. Ezek a melódiákba öltöztetett költemények
megragadtak szépérzéke tárházában, az eltelt
évek során gyakran idézte baráti összejövete-
leken, találkozókon, beléje plántálódtak, érlel-
ték, majd tudatosították meggyőződését, hogy
a népdal a nemzet szívdobogása, mint azt is és
ez lett gondolkodása, viselkedése credója: a ho-
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vatartozás tudatosulása – ébredés, gyakorlása –
ébrenlét.

– Mikor leszünk már otthon, apuci? – mo-
corgott Lacika, ám meg sem várva a választ,
aludt tovább.

Örült is, meg nem is a kis közjátéknak, mert
máris szeretett volna beszélni arról fiával, amire
épp gondolt, nem bánta viszont, mert szőhette
tovább kalandozása színes szőnyegét.

– Hamarosan, úgy másfél óra múltán – mon-
dotta volt inkább magának.

Vasárnap lévén felidézte az ottani vasárna-
pokat, mikor a lélekemelő istentiszteletet kö-
vető ebéd után kezdetét vette nagyszülei tágas
portáján a pigrézés kacajhullámok kíséretében,
mert Szilaj és Bogáncs, a két hűséges és mindig
velük tartó négylábú ügyesebbek voltak a ka-
pónál: egy-egy nagy ugrással elorozták a re-
pülő bigét. Ezek a vetélkedők a falusi barátok-
kal mindig békésen értek véget, hogy a
mérkőzést követően együtt menjenek bu-
tyászni, azaz megdézsmálni a szomszédok
kertjeit, teleszedni kebelüket a gyümölcsfák kí-
nálataival, holott erre nem volt más készteté-
sük, mint csintalanságuk, a virtus, amit nem-
ritkán atyai fülhúzás, néha porolás honorált.

A nap még vissza-visszapillantott a láthatár-
ról, majd átadta birtokát a settenkedő szürke-
ségnek. Jóleső biztonsági érzéssel könyvelte el
a viszonylagos gyér forgalmat, csak egynéhány
igyekező előzte meg városuk irányába, de ő
nem sietett, nem késztette gyors futásra négy-
kerekűjét, élvezte a felidézett múltat.

– Na és azok a karácsonyok, azok a kántálá-
sok?! – szólította magát, mert porcikáiban
érezte, eleve élvezte a választ.

Szenteste, ünnepi istentiszteletet követően,
de más- és harmadnap is megtiszteltek kántá-
lásukkal minden rokont és kedves ismerőst,
még ha más településen éltek is. Népművészeti
remekmű szintjén faragott, színes motívumok-
kal telepingált szánba ültek, elébe fogott de-
ressel, s amint elkényelmesedtek, báránybő-
rökkel állig betakarózva, a kocsis, azaz a
szánkós indulásra ösztökélte cifra bojtos osto-
rával a rézpikkelyes hámba öltöztetett paripát,
aki délcegsége tudatában tett néhány lépést,
mikor is gazdája kirántotta egy zsinór segítsé-
gével a nyakába akasztott csengőből a tömí-
tést, melynek hangjára a paci felhorkant, vág-
tába kezdett és meg sem állt a nagy fehér síkság
közepén hívogatóan hunyorgó tanyasi házig,

majd így faluról falura, s mindenütt őszinte
örömmel és terített asztallal várták és fogadták
őket, s énekelték együtt a szebbnél szebb kará-
csonyi dalokat.

S minden, ami élethűvé tette és teszi az em-
lékeket, mikor – mint most is – felidézi vagy
szól róluk, azok nem kimerevített élettelen je-
lenetek sorozata, nem mesterségesen kreált ké-
pek, hanem visszaköszönnek, szívvel-lélekkel
tapinthatók: érzi a lekaszált fű, a frissen szántott
föld, a platón, vagy bladerben sült krumpli, a
rotyogó gulyás, az érett alma, a kisült kenyér, a
nyíló virág illatát, s mindez éltető mozgással
párosulva.

Sajnálattal konstatálta – most is –, hogy mind-
ebből oly kevés jutott fiának, vendégeskedé-
sük szűk két napjában, de csakis a sors fintora
miatt: megérkezésükkor tudatták, hogy dél-
után egy elhunyt távoli rokonuk – nem ismerte
– temetésére kell menni a szomszéd faluba, s
számítanak rá, azaz kocsijára.

Vendéglátó nagynénje asztalhoz invitálva
őket kellemes meglepetéssel szolgált: festett tá-
nyérokat szervírozott, azokat, amelyekből oly
nagy élvezettel fogyasztotta egykoron nagy-
mama konyhaművészeti remekeit. A jellegzetes
magyaros motívumok: pipacsok, búzakalászok,
margaréták koszorújában az Isten hozott! oda-
pingált köszöntés régi és kedves ismerősként
fogadta.

– Apuci, apuci – emelte meg izgalommal kis-
fia a hasonló tányérját –, nézd milyen szép! Mi
van beleírva?

– Jó étvágyat! – simogatta meg buksiját a
nagynéni –, tetszik neked?

– Nagyon. Én még nem láttam ilyet – mo-
solygott viszont.

– No, ha elfogyasztod az ebédet, úgy neked
adom, viheted haza.

Nem kellett biztatni sem őt, sem édesapját:
tetten érhető jó étvággyal kanalazták a megle-
petést hatványozó gyümölcslevest, kísérőként
jókat harapva a frissen sült araszos házi ke-
nyérből, majd lenyomtatták kacsamáj sülttel,
tört krumplival és uborkasalátával, végül békét
kötöttek kíváncsiskodó ízbimbóikkal langyme-
leg szilvalekváros és túrós buktákkal.

Étkezés után, indulás előtt a nagynéni az el-
hunytról szólt. Egy röpke szünetben Lacika
kérdezően nézett apukájára:

– Mi az, hogy meghalt, apuci?
– Az kisfiam – lepte meg fia váratlan érdeklő-
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dése, ugyanis erről, ilyesmiről még sosem beszélt
vele – azt jelenti, hogy már nem él, hogy… hogy
nem lélegzik, nem beszél, mert alszik, elaludt…

Megérkezvén a halottas házhoz, mikor kö-
rülülték az udvaron kiterített koporsót és folyt
a gyászmise, Lacika újra apja felé fordult:

– Miért énekelnek olyan hangosan a nénik
meg a bácsik? Fel akarják ébreszteni az alvó
bácsit?

– Az nem lehetséges, nem lehet kisfiam. Azért
énekelnek, imádkoznak meg sírnak, mert saj-
nálják.

Nem értette meg, nem elégítette ki a válasz,
mert suttogva reagált:

– Ha sajnálják, miért zavarják álmát?
– Majd elmondom, megmagyarázom később.

Most kérlek hallgass, így illik!
– Jó – érezhető durcássággal hangjában –,

majd azt is mondd meg, te miért nem imádko-
zol velem esténként, mindig csak a nagyi. Te
meg anyuci mindig csak tévéztek.

Tétovázott, motyogott valamit.
A végső búcsút követően visszatértek a te-

metőből a gyászoló házhoz – torra. Sokan vol-
tak, volt bőven étel-ital, amiket jócskán fo-
gyasztottak s meg is lett a hozadéka, mert
hellyel-közzel megemelkedett a hangulat, egyre
gyakrabban röppent fel a hangos szó itt-ott ne-
vetéssel körítve.

– Apuci, miért nevetnek azok a bácsik?
– Majd ezt is megmagyarázom később… –

hezitált és igyekezett kordában tartani magát.
… Az egyre mélyülő sötétben vendégváróan

villantak fel városunk fényei, Lacika felébredt.
– Apuci – tette kezét vállára –, én már tu-

dom, miért nevettek ott azok a bácsik: örültek,
mert nem ők aludtak el.

Hosszan elgondolkozva válaszolt:
– Igazad van fiam, örültek az életnek.

DR. SZÖLLŐSY TIBOR
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Azok a boldog 70-es, 80-as évek! Fiatalok vol-
tunk és olyan országban éltünk, ahol még el-
hittük, hogy van jövőnk. Ezt az egész ország el-
hitte. Lakások épültek tömegesen. A falvakban
háromszintes házakat építettek, rokonok és
szomszédok kalákában. 

300 fős lagzikat tartottak, akár egy hónapig is
folytak az előkészületek. A meghívás vissza-
igazolása 1 pár csirke és egy torta volt, ebből
tudták, hogy a meghívott minden bizonnyal
meg is jelenik. 300 vendég, és családonként 1
torta! Ezeket később szétosztva, a vendégek
vitték haza. És ez nem vicc!

A kisgazdaságok virágoztak, a háztájiban sok
minden megtermett. Eperszezonban eperbőség
volt, málnaszezonban több kilónyi málna, majd
a szezonális gyümölcsök, sorban, ládaszám.

Mivel kidobni Isten elleni vétség volt, a be-
főzésre pedig nem jutott idő, maradt az elaján-
dékozás és a mélyhűtő. Erre a célra már nagy-
méretű szekrényt kellett vásárolni. Ugyanígy a
húsok tárolására. 

Csirke, kacsa akadt bőven, ősszel nyuszi és

Egy orvos ajándékai
liba is érkezett, télen pedig a sertéshúsok. Karaj,
comb, disznótoros kóstoló. Előfordult, hogy
Szilveszterre hat-nyolc csomagot osztogattam
szét az ismerősöknek! Régi, szép idők!

Aztán lassan minden megváltozott. Egyik al-
kalommal egy idős falusi asszony – aki mindig
beszámolt a családjában és a faluban történt
friss hírekről – azt mondta, a fiát kinevették,
mert malacot akart venni: „Bolond vagy te, az-
zal a drága kukoricával akarsz malacot hizlalni,
és még bajlódni is vele? Jobban jársz, ha elmész
a szupermarketba és megveszed a húst!” Hát
ide jutottunk! Európa közepén!

Bár szélsőséges esetek is előfordultak. Em-
lékszem, amikor a díszes ajándékcsomagból
már felbontott és lejárt nescappuccinós doboz
került elő. Vagy a több éve dugdosott nylonha-
risnya, amely felbontás után még az első felvé-
telt sem bírta ki, azonnal elszakadt!

Könyveket, dedikált verseskötetet és dalokat
is kaptam, melyeket – mint szellemi termékeket
– sokra értékeltem. Egy kilencvenéves betegem
Shakespeare összes műveit cipelte el nekem,


