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BOR ERIKA (EVELYNE LANGERH) 
 

A vihar – Az alkoholizmus léleknyomorító hatása –  

 

     Kint a távolban egy ház kéménye füstölög. Vajon kik lak-

hatnak abban a házban, s ott van-e nyugalom szigete? A csen-

det kutyák ugatásai szakítják meg, miközben a távoli kémény 

füstje eggyé válik az ég kékjével. Odakint hideg van. S idebent 

is. Ma szombat van. 

     A szombat fájdalmas, lelket bénító. A hétvége egyet jelent 

a mámoros, bódító, önfeledt züllöttséggel. Miért érzi némely 

ember, hogy a magányt, bánatot, szomorúságot, problémát be-

le lehet fojtani az alkohol átmeneti eufóriát okozó habjába? MI 

hiába tudjuk azt, hogy az ital hatásának megszűntével a prob-

léma megmarad. Ez nem elég. Az kell, hogy a másik is tudo-

másul vegye. Miért fontosabb az alkohol züllesztő hatása a 

családdal, gyermekekkel szemben? Kiürül az üveg aznap esté-

re, de a probléma másnap is megmarad. Hogy miért? Azért, 

mert az ital nem oldja meg a problémákat. Az alkohol rabja a 

hétnek végére, mint egy üres pohár, megtelik gondokkal, s 

szombat napján kiborul. Ekkor megtölti alkohollal magát, 

hogy legyen ereje szembenézni a következő héttel. A pohár 

megtelik, az üveg pedig kiürül. A család tehetetlenül szemléli, 

ahogy a megüresedő pohár minden szombaton tele lesz, majd 

évtizedek múltával szilánkjaira hullik. Csak akkor már azt a 

poharat nem lehet megragasztani. Helyesebben: meg lehet, de 

tökéletes soha nem lesz. Ami egyszer elromlik, az sohasem 

lesz már olyan, mint azelőtt.  Nincs mit tenni, csak évtizedekig 

tűrni, beletörődni a megváltoztathatatlanba. Vajon mit éreznek 

ezek az üres poharak? Az ital miért megoldás a problémáikra? 

Legalábbis ŐK ezt hiszik. Miért több, mint a család, gyerme-

kek, szeretet, béke? Beleérzik magukat a MI helyzetünkbe? 

Milyen lehet nekünk, akik megkötözött kezekkel, tétlenül néz-

zük e lassú halált, az önpusztítást? S eközben MI – a tehetet-

lenségünk miatt – befelé sorvadunk. Kialvatlan éjszakák, más-

napi fáradt ébredések, veszekedések, kiabálások. Nekünk, a 
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velük egy légtérben tartózkodóknak éreznünk KELL, ahogy az 

Ő sejtjeik kilélegzik az erjedt bűzt, a cefreszagot. Előttünk ti-

pegnek-topognak, sejtjeik erjedt, rothasztó piaszagot áraszta-

nak. Beszédük elkent, nehezen érthető, fenyegetőző, érthetet-

len. Nézzük azt, hogy alig bírnak menni, olyanok, mintha nem 

is emberek lennének. Tulajdonképpen ilyenkor tehetnénk fel 

önmagunknak azt a kérdést, hogy kivel is állunk szemben. 

Nem ember: az ember nem így viselkedik. LÉNY. Az alkoho-

los ember – LÉNY.  

     Befelé ordítunk a tehetetlenségtől, mert gyilkolják önma-

gukat az alkohol rabjai, akiket olykor mindennél jobban szere-

tünk. Kiabálunk egymással, aztán MI rájövünk, hogy ŐK most 

nincsenek beszámítható elmeállapotban. Próbáljuk kikerülni 

őket, hogy a szobán kívüli életben ne kelljen összefutni velük 

öntudatlan állapotukban. Ha mégis összetalálkozunk, ordíto-

zunk egymással, de legbelül megszólal bennünk egy hang, 

hogy hagyjuk őket, ne süllyedjünk le arra a szintre, ahol ŐK 

vegetálnak. Próbálnak meggyőzni bennünket, hogy ŐK bizony 

józanok, s MI képzelődünk. Ha rákérdezünk, hogy miért nyúl-

tak a pohárhoz, ránk förmednek, hogy nem ittak semmit. Mi-

közben a füleinkkel is „látjuk”, amint zárt szobájuk ajtaja mö-

gött a kupakot lecsavarják, s azt is, ahogy az üveget a szájuk-

hoz emelik, nyelik a nedűt, amiből – ha mértékkel tennék – 

nem származna baj. 

    Veszekedések… harag… gyűlölet... önmagunkkal s az al-

kohollal szemben, „aki” mindig leküzdhetetlen s erősebb, mint 

a család, a szeretet. Hányszor kijelentett ígéretek, hogy nem 

lesz többé szombat. Csak szavak. Lesznek ugyan csöndesebb 

évek, de aztán újra csak azt látjuk, hogy sűrűsödnek a szomba-

tok. Már szerdán és pénteken is szombat van, az ártalmas ba-

jok forrása miatt. Szomorú szombatok. Tudjátok-e, hogy vala-

kinek fájdalmat jelentetek? TI fájdalmas szombatok. Reme-

günk, reszketünk az ágyban a fejünkre húzott takarónk alatt. 

Imádkozunk, hogy csak ezt a napot éljük túl, s talán – még ha 

kell – a holnapot meg az összes szombatot. 
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     Majd jön egy másnap. Ha szerencsénk van, az már egy új 

ébredés, ha nincs, akkor újra egy szombat kezdődik, vasárnap 

napján. A józanodás, fogadkozás napja ez. Reggel hallani a 

megtisztulást, ahogy a züllött szombat távozik szervezetükből 

a vécé csészéjébe. BŰZ és HANGOK. S még ekkor sem gon-

dolkodnak, hogy hány májsejtjük, agysejtjük látja kárát a hét-

végének. Egy darabig lehet bírni... Évtizedekig... LEHET, S 

KELL KIBÍRNI!!! 

     Ülünk a kikapcsolt tévénk előtt, háttal az erkélynek. Néz-

zük a fekete képernyőn a fellegeket s az ég kékjét. Arra le-

szünk figyelmesek, hogy odakint vonulnak a felhők, távoznak 

a képernyőről. Egy repülő húz csíkot a végtelen kékségben, 

berregő hangjával megtörve a csendet. Majd egy vészt jelző 

madár repül a távolba. Hátrafordulunk az erkély felé. Az ég 

hirtelen besötétedik. Közeledik a VIHAR! 

     A következő pillanatban már csak azt látjuk, hogy a vihar 

betöri szobánk üvegajtaját, s szilánkjai repülnek felénk. Fröcs-

köl a gyűlölet, vad az indulat. FÉLÜNK. Védtelenek vagyunk. 

A vihar rövid időre beköltözik szobánkba. Felborítja nemcsak 

az üres poharakat, üvegeket, hanem a körülötte lévő kis poha-

rakat is. S a bor vöröses cseppjei az asztalterítőnkbe beszívód-

va örökre nyomot hagynak, mint kezünkön a törött poharak 

szilánkjai. 

     A távolban lévő ház kéménye kialszik. A kutyák nem ugat-

nak többé, a nyugalom szigete örökre meghal. 

 

*** 

 

VIHAR=ALKOHOLIZMUS 

POHÁR=ALKOHOLISTA 

KIS POHARAK=CSALÁD 

MI=JÓZANOK 

ŐK=RÉSZEGEK 

LÉNY=RÉSZEG EMBER 

SZOMBATOK=RÉSZEGSÉG, ZÜLLÖTTSÉG 
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A bánat 

 

     Csak vakon nézek ki fejemből a tükörben lévő önmagamra. 

Állok arcommal szemben, s eközben szemem sem rebben.  

A kagylóban hallom a vízcseppek szomorkás hangjait, mert a 

csap nálunk mindig rossz… de aztán szabad akaratommal el-

zárom. Ezt még megtehetem… szabad AKARATTAL… 

AKAROK! – ordítja bennem egy gyászos hang. 

     A szemem pislog, egy hajszál az arcomhoz ér, amit hátra 

simítok. Tegnap vadul ordított bennem a düh, mára már csak 

üresség maradt belőle! Ez sem jobb… Most fájdalmat és örö-

met sem ÉRZEK a gyász…a bánat másnapján! Mint akit 

agyonütöttek, és a kórházi ágyán fekve a fájdalomcsillapítók 

hatása miatt nem képes FÁJDALMAT ÉREZNI!!! 

      Hiányozni fog! De továbbra is ragaszkodom hozzá 

gyermetegül, attól a pillanattól fogva, amikor anyáskodó sze-

retettel talpra állított engem. Már nem vagyok FONTOS 

TÖBBÉ A SZÁMÁRA… Az Ő számára sem… ANYA… 

ANYA… ANYA… 

     Letörlök egy koszt tükör-arcomról, és elgondolkodom. Még 

mindig megmaradtam tisztának az életben, még mindig magam-

ra tudok nézni a tükörben reggeli felébredésemet követően. És 

mégis: mit érek vele? – tette fel nekem egyszer anyám e kérdést. 

Nem akarok többé jó lenni. Mint annyiszor már, mindig sikerült 

talpra állnom, de most nem hiszem, hogy menni fog. 

     Gondolataimból felébredve meglátom, hogy már megint eleredt 

az eső a vízkagylóba. IGEN rossz a csap. Nekem most jó hallanom 

a vízcseppek kagylóban megkoccanó hangtalan hangját. 

     Arcomat időközben belepi a fájdalom. Szemeim szomorúan 

lesik önmagamat, a mama szemeivel. Viszket az orrom hegye, 

hát teszek ellene. Mit szeretünk az arcunkon? Én semmit… ta-

lán a mama szemeit. A szemem pillái világosak, a szám sem-

milyen, az orrom mosolygáskor „kövér” lesz, a fogaim 

,,zöldek”! (Ezt még ő kérdezte mosolyogva, amikor mutattam 

neki a ballagási képemet.) Szóval, nem hófehérek a fogaim. 
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     Naiv vagyok… buta… egy senki… egy gyerek… ezt látom 

a tükörben visszanéző önmagamon. Újra érzem a fájdalmat, 

tompán, mélyen… mert lassan indulnom KELL, és most sen-

kit nem AKAROK látni ilyen lelkiállapotban. Kinyitom a für-

dőszobám ajtaját, és elindulok a FÁJDALOMBA (iskolába)… 
 

Indulnom KELL egy még nehezebb út felé… Te oda nem kö-

vethetsz… én választottam, ereszd hát el a kezemet… talán 

már egy ideje nem is fogod, s csak most vettem észre. Feléb-

redtem egy harmincegy évig tartó álomból. Az üveggolyó ösz-

szetört, szilánkjaira hullott, az álmaim szertefoszlottak. Ma 

néma maradok… ÖRÖKRE. Háború dúl a lelkemben, és  min-

denféle hülye gondolatok kezdték meg támadásukat bennem. 

SZABAD VAGYOK… 
 

A szeretet hiánya nem beszél, csak fáj!!! Menekülök vissza a 

magányba. 
 

     Búcsúzni… a gondolattól, érzelmektől, múlttól, a de-jó-

VOLT-egyszertő; az emberektől, be nem teljesedett álmoktól, 

az el sem kezdődött, de már befejeződött barátságtól; szerel-

mektől, hangoktól, haragtól, bánattól, boldogságtól, képektől, 

szavaktól, nyomortól… s talán még önmagamtól is… 

U.i. ,,Yesterday” 

 

 

„Próza” a meg nem született gyermekért. Egy anyáról – az 

összes anyának –  

 

    Furcsa egy világban élünk, s nem kegyes velünk még a sors 

sem. Ahol a gyermekáldás: ÁLDÁS, oda nehezen érkezik meg 

a baba, s ahol a szülő számára úgymond TEHER egy csöppség 

születése, oda seperc alatt megérkezik a kis LÉT! Vannak, 

akik mindent megadnának az anyaságért, míg mások mindent 

megtennének ellene, s vannak olyanok is, akik meg egyszerű-

en nem tudnak mit kezdeni ezzel a helyzettel. Megadni min-

den szeretetet a gyermeküknek. Jó anyja vagyok-e a gyerme-
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kemnek? – tehetik fel sokan a kérdést önmaguknak. Miért pont 

én vagyok a gyermekem édesanyja, sokkal jobbat érdemelne… 

Azt mondják, velünk született az anyai ösztön. A szülés fáj-

dalmas, örömteli pillanatában egy új kis életet létrehozni, majd 

magunkhoz ölelni: mennyei boldogság. Úgy gondolják, min-

den ettől az első pillanattól függ. 

    Soha nem feledem el annak a délutáni beszélgetésnek az 

emlékét, ami mély nyomot hagyott bennem. A majdnem édes-

anyává vált, elkeseredett személy bánatát. Vele szemben ültem 

én, s ő szépen lassan kezdett bele picije történetének meséjébe. 

– Tudod, annyira vártuk ezt a babát. Megvettünk neki min-

dent, berendeztük a szobáját, és mégsem lehet mellettünk. Ép-

pen akkor ment a tévében egy gyermekgyilkos anya története. 

Olyan nagy igazságtalanságot érzek. Ilyen helyre miért születik 

baba? Én mindent odaadtam volna érte. Az egész házamat – 

mondta szomorúan. Ez alatt én végignéztem a szépen berende-

zett, tiszta, kertes házukon. 

– Biztosan volt valami oka, hogy nem születhetett meg – felel-

tem csendesen. 

– Az orvos azt mondta mindvégig, hogy egészséges. Túlhord-

tam. Tudod, mi a nehéz? Látok magam körül anyákat, gyer-

mekeiket tologatva, akikkel együtt jártam terhesgondozásra.  

A szomszédnak is most született meg a picije, akinek gyakran 

hallom a sírását.  Találkozom velük minden nap, miközben to-

logatja a babakocsiját. Nekem pedig nincs kit tologatnom.  

A munkahelyemre sem mertem visszamenni. Mit mondjak ne-

kik? Miért nincs babám? Nehéz róla beszélnem. Neked nem, 

mert te IDEGEN vagy, és nem látom rajtad azokat az érzése-

ket, szomorúságot, amiket a férjemen látok. 

– Én csak azt tudom mondani: volt valami oka annak, hogy 

most nem lehet melletted. Nyugtasson az a tudat, hogy még 

mindig jobb, hogy most történt veled ez a tragédia, mint ha el-

veszítetted volna három-négyévesen, amikor már hosszabb 

idejű, erősebb az érzelmi kötődés. Volt valami oka, hidd el. 

Talán évekkel később súlyos beteg lett volna, s ezért kellett 

most mennie. Ez az, amit nem láthatunk, mert szerintem min-
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den előre meg van valahol írva. Fiatal vagy még, s a következő 

babád, hidd el, egészséges lesz! 

– A kislányom is az volt. Csak túlhordtam. Még most is tarta-

nak ebben az ügyben a vizsgálatok. A férjem is annyira várta, 

ő, aki korábban nem is akart gyermeket. Azt mondta, hogy na-

gyon szép érzés volt a karjában tartania, és hogy gyönyörű 

szép kislányunk VOLT. Miközben mindezt mesélte nekem, én 

láttam szemeimmel a gyönyörű kis jövevényt, finom tiszta baba-

illatával, apró kezecskéivel, picuri lábaival, bájosan néző sze-

meivel. Felálltam, és odamentem hozzá, majd megsimogattam a 

vállát, miközben elérzékenyülve kerestem a vigasztaló szavakat. 

– Próbálj megnyugodni, tudom, hogy nehéz, DE az idő min-

den sebet begyógyít – reagáltam. 

– Elvittük a bababútorokat a szüleimhez – felelte sírva. A na-

pokban megkérdezték tőlem az utcán, hogy mi van a picim-

mel? Azt feleltem, hogy jól van. Hazudtam. Mit tudtam volna 

mondani… Császárral született,aminek itt van a hege a poca-

komon, de nem baj, mint ahogy az sem, hogy a striák is itt ma-

radtak a testemen. Csak Ő lenne most ITT közöttünk! 

– Megnézhetem a heget? – kérdeztem tőle. Aztán felhúzta ru-

házatát, és megmutatta nekem. Ilyen pici helyen kifért egy po-

caklakó feje? – kérdeztem meghatódva. 

– Igen. Itt volt bennem, és mindig megsimogattam, amikor na-

gyokat rugdosott – miközben ezt mondta, végigsimította a hasát.    

   Nehéz ilyen helyzetben még hallgatni is. Keresni a nyugtató sza-

vakat. Magyarázatokat találni, hogy MIÉRT? S egyáltalán: a köny-

nyeket lenyelni, s befelé zokogni a meg nem született gyermekért. 

 

 

A XXI. századi város peremén – A takarítónőkről – 

 

     Miután jól felöltözködtem, elindultam otthonról, s utam el-

ső ízben lakótelepünk orvosi rendelőjébe vezetett. Türelemmel 

vártam a soromat, s eközben szemléltem az idegen lakótelepi 

arcokat. Elhaladt mellettem egy körzeti orvos, jól megtömött 

orvosi táskájával, fejében a hatalmas tudásával. Én illemtudó-
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an köszöntem, amit figyelembe sem véve sietős léptekkel mel-

lettem elhaladva fogadott (?).  

– Mindegy – gondoltam magamban.  

Tovább nézelődtem a rendelőnkben várakozó embertömegen. 

Mindenki arckifejezésén az ország gazdasági válságának 

nyomait fedezhettem fel. Lógó orr, beesett szürkés arc, karikás 

szemek, szomorúság, bánat. Társadalmi körkép nyomorral fű-

szerezve – európai uniós országunk városkájában. Ez a pilla-

natkép megfogott engem. S a következő percekben már egy 

másik háziorvos kifelé haladó sietős lépteire lettem figyelmes. 

Nem mertem köszönni, mert féltem, hogy ez a tanult ember 

sem fogja fogadni. Csak pár pillanatig tartott ez az érzés, és – 

magamon erőt véve – mégis megtettem. 

– Viszontlátásra, doktor úr! – köszöntem el tőle. 

– Kezét csókolom, viszontlátásra – hagyta el száját e köszöné-

si forma, miközben a fejét kissé előrebiccentette. 

     Igen, igen. Sosem szabad általánosítani. Van ilyen is, és 

akad, ugye, olyan ember is. Nem vagyunk egyformák, még ha 

ugyanazt tanultuk is. Ha intelligensek és tanultak vagyunk is.          

     Aztán megjelent egy fiatal lány, szép barna hajjal, kedves, 

mosolygós tekintettel, egy kulcscsomóval és egy partvissal a 

kezében. Feje kissé le volt hajtva, alázattal nézett ránk és a kis 

felmosó vödrére. Szótlanul figyelt bennünket, s ha olykor el-

kapott egy-egy tekintetet, megszeppenve a földre tekintett, a 

cipője orra hegyére. Kedves, becsületesen dolgozó munkás-

embert láttam meg a személyében, kinek feladata, hogy két 

kezével tisztává varázsolja a rendelő váróját, hogy tartsa a 

rendet. Majd, miután végeztem az orvosnál, kezemben a re-

ceptekkel, hangosan elköszönve lépkedtem a kijárat felé. Há-

tam mögött hangokat hallottam és a kulcsok csörömpölését.  

A kis hölgy jött utánam, hogy kiengedjen az ajtón. Be volt zár-

va, mivel a rendelési idő már befejeződött, és ő fehér, átlátszó 

bőrű kezeivel próbálta a zárban elfordítani a kulcsot. Ezt köve-

tően illemtudóan köszönt nekem. Volt benne valami elképesz-

tően gyönyörű, ott legbelül. Nem külsőségre gondolok, kedves 

olvasó, hanem arra, ami a lelke mélyéről felém vetítődött. Az az 
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alázat, törékenység, szegénység, szomorúság, fájdalom. Hatal-

ma volt felettem – a lelkem felett – emberi értékeinek… 

     Felszálltam a buszra, és további utam a belváros felé vezetett. 

A buszon is ezt a szegénységet láttam az emberek arcán. A busz 

utasai maga volt az ország, akiken látható volt a jelenlegi állapot 

nyomora. Nem szoktam kinevetni a bánatos embereket, de annyi-

ra nyomasztott ez a festőien megalkotott kép a buszon, hogy el-

kezdtem nevetni. Ennyire NAGY A BAJ! Aggaszó volt, ugyan-

akkor röhejes is. Nem lehet, hogy ilyen nagy a baj! És a tegnapi 

híradóban közvetített családokra gondoltam, akik nem tudták ki-

fizetni a csekkeket, gyermekeik gyógyszereit, mivel a munkahe-

lyeik megszűntek, s maradtak helyettük az újszülöttek, illetve a 

lakásra felvett kölcsönök. És ezek az emberek – akik ilyen élet-

helyzetbe kerültek – nem tehettek róla, rajtuk kívülálló okok ál-

dozataivá váltak, és egy sem sajnáltatni akarta magát. Mert épp 

ŐK nem kérnek a sajnálatból. Aki elmondja a nyomasztó körül-

ményeit, egyik sem akarja, hogy sajnálják. Csak dolgozni szeret-

nének, enni és a csekkeket befizetni. Senki sincsen biztonságban, 

de talán a legnagyobb veszélynek a társadalom perifériáján élők 

vannak kitéve. A XXI. századi város peremén. Kellek-e holnap, 

lesz-e állásom, ha másnap bejövök dolgozni. Mert a család, a 

csekkek, kölcsönök nem tűnnek el, ha a munkahely egyik napról a 

másikra megszűnik. Leszállván a buszról így bandukoltam egy-

kedvűen, lehangoltan a város peremén, amikor egy vendéglátó 

egység előtt megpillantottam egy hölgyet – kezében partvissal –

egykedvűen a földre pillantva.  

     Drámai fájdalmat láttam a tartásában. Egy takarítónő volt, pi-

cit meghajlott gerincívvel, előre eső vállakkal, lehajtott fejjel, alá-

zattal, egyszerűséggel. Kereste munkájával a kenyerét. Szegény-

ség volt a szemeiben. Testalkata kissé pufók volt, ennek ellenére 

is nagyon fázhatott az utcán, ahogy végezte munkáját. Biztos va-

gyok benne, hogy otthon szeretettel várták piciny gyermekei, és 

csak ez tarthatta benne a lelket, hogy kibírja a nehéz munka gyöt-

relmeit. Ő is ember volt, aki nem irodában, meleg helyen dolgoz-

va kereste meg a kenyerét, hanem a hidegben, az étterem előtt 

sepregetve a távozó emberek lenéző tekinteteinek tüzében. Taka-
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rított. Szépen. Becsületesen. Emberien. Mivel hogy erre a munká-

ra is szükség van, s ezt is meg kell becsülni. Nem a benne dolgo-

zóknak van szüksége alázatra, mert ők becsülik e munkát, örül-

nek, hogy ez is van, hanem az embereknek, akik lenéző tekintet-

tekkel pillantanak rájuk, mellettük elhaladva. S ők ezért alig mer-

nek az emberek szemébe nézni, félve a megalázó tekintetektől. 

Ezért van jelen minden mozdulatukban az ALÁZAT! Én jómagam 

is részese lehettem, benne mozogtam egy rövid ideig. S így volt 

alkalmam megízlelni minden nehézségét. Láttam embereket, 

olyanokat, akik lenézően néztek rám, miközben én sepregettem, 

ők, akiknek sokkal alacsonyabb volt az iskolai végzettségük, mint 

nekem. Nem akarom megérteni őket. Mint ahogy ők sem akarnak 

megérteni minket. Ki szereti a koszt? Ugye? Milyen fontos az ő 

kis munkájuk is. Ők ugyanolyan fontosak, mint bárki más, tele ér-

zésekkel, még több szívvel, szeretettel. Meggörnyedt hátukkal, 

hypó által kimart, fázós kezeikkel, fájó, megdagadt lábaikkal, 

éhes tekintetükkel, idő előtt elöregedő testükkel dolgoznak a kevés 

pénzért! Talán az tartja őket életben, ebben a munkában, hogy 

otthon várja őket egy szerető család, gyerekek, s a férj fájdalmat 

elsimító kezeinek vigasztaló simítása. 

   Miért csak azoknak jár kitüntetés vagy dicséret, akik felsőbb 

szellemi körökbe tartozóknak vallják magukat? A szellemi érték 

tiszteletreméltó, becsülnivaló dolog, de más értékek is ugyan-

olyan fontosak. Amelyek emberiek, szívből fakadnak, s a lélek 

táplálja azokat. S miért nem jár díj vagy dicséret a négy gyer-

meket megszült édesanyáknak, a kétkezi munkájukat becsülettel 

végző embereknek? Az ő munkájukról miért nem esik soha szó? 

Tisztelettel, köszönettel! Talán azért, mert annyira természetes 

az, hogy tisztaság van körülöttünk. Ha belegondolunk, hogy mi-

lyen kimerítő tud lenni egy hétvégi nagytakarítás, akkor talán 

meg tudjuk becsülni ŐKET, akik mindennap ezt teszik… Ezek az 

emberek (akik szegények is) becsülettel, alázattal (a munka alá-

zatával) végzik mindennapi megélhetésüket biztosító, kevésbé 

kedvelt munkájukat. Nekik is jólesik a kedves szó! Most ez ró-

luk szólt. Róluk, Takarítónőkről. Köszönet a fáradságos, nehéz 

munkájukért. 


