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Nyelvünk csodái, irodalmunk szépségei

Az egyeztetésen szóba került még, hogy az ORFK fejleszt egy segélyhívó
alkalmazást, melyre nemcsak telefonhívást, hanem szöveges üzenetet is
lehet küldeni vészhelyzetben. Itt lehetőség van fogyatékossággal élőként
regisztrálni a rendszerbe, így a rendőrségre elég egy hívást indítani baj ese-
tén, és az ott ülő operátorok tudják, hogy értelmi fogyatékos, autista vagy
beszédre képtelen ember van a vonal másik végén, és azonnal segítségére
tudnak sietni. Emellett tervben van egy kommunikációs oktatási anyag elké-
szítése is az ORFK részéről. A legfontosabb ugyanis a rendőrök felkészítése
lenne arra, hogy hogyan tudnak hatékonyan kapcsolatba lépni például autis-
ta vagy értelmi fogyatékos személyekkel. Ennek átnézését, véleményezését
is vállalták az illetékes szervezetek.

Az egyeztetés alapvetően sikeres volt, az ORFK nyitottnak mutatkozik a
megbeszélésen megjelent érdekképviseleti szervezetek javaslataira. Most
pedig rajtunk a sor, hogy előálljunk a konkrétumokkal.

Ádám Judit

A hangomat adom – beszélgetés Pál Erzsébettel

Beszélgetéssorozatunk olyan önkéntes felolvasókkal készül, akik a Bodor
Tibor Kulturális Egyesületben dolgoznak, s örvendeztetnek meg bennünket
újabb és újabb hangoskönyvekkel. Fogadják az interjúkat olyan szeretettel,
amilyen örömmel felolvasóink nyilatkoznak.

- Kérem, meséljen nekünk kicsit magáról, elfoglaltságairól, kedvenc időtöl-
téseiről, stb.

- Pál Erzsébet vagyok, 60 éves múltam decemberben. Két éve a nők 40
kedvezményt igénybe véve nyugdíjas lettem. A negyven évnyi munkavi-
szonyt egy munkahelyen, ingatlan- és vagyonkezeléssel foglalkozó fővárosi
cégnél töltöttem el különféle adminisztratív munkakörökben. Tősgyökeres
csepeli lakosnak tartom magam, mert bár házasságkötésemkor Újpalotára,
majd Óbudára költöztünk, de kb. 6 évnyi idő után visszakerültem a gyöke-
rekhez Csepelre. Volt férjem már nem él, két felnőtt, önálló gyermekem van,
ők a büszkeségeim. Lányom személyi asszisztensként, fiam informatikus-
ként dolgozik egy multinacionális cégnél.
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Gyerekkoromtól nagyon
közel áll hozzám a termé-
szet, a növények és állatok
szeretete, amikor csak
tehetem, 2-3 havonta a
csodálatos szépségű
Szilvásváradon töltök egy-
egy hetet. Gyakran járok
kirándulni, színházba, kon-
certre, kiállításokra, temati-
kus előadásokra is, sze-
rencsére mindig van egy-
egy kedves barát, ismerős,
aki elkísér.

- Mit jelent az ön számára a könyv, olvasás, felolvasás?
- Gyermekkoromtól szeretem az olvasást, egyik első emlékem a kará-

csonyra kapott Kisgyermekek Nagy Mesekönyve, valamint nagymamám
mondása: „ha asszony leszel, odaég majd a rántás, ha mindig olvasol.” Az
Egri csillagokat és a Tüskevárat pl. többször úgy olvastam el, hogy az utolsó
lap után rögtön kezdtem az elejével. Akkoriban rajongtam még a Verne-köny-
vekért és az indiános történetekért.

Felnőttként a szépirodalmat, főleg a regényeket kedvelem, de időnként,
hangulattól függően olvasgatom József Attila, Wass Albert és a nagy ked-
venc: Arany János műveit is. Az olvasás kikapcsol, elrepít egy másik világba,
akár egy másik bolygóra is, mint a most befejezett olvasmányom, Andy Weir:
A marsi című rendkívül izgalmas könyve.

- Milyen témában olvas szívesen?
- Igyekszem változatos témaköröket keresni. Egy-egy nehezebb, drámai

könyv után beiktatok egy könnyedebb hangvételű, vidám kötetet, akár egy
mesekönyvet, ami rendkívül kedves, pihentető és szórakoztató számomra –
felidézi a gyorsan elröppent korszakot, amikor a gyermekeimnek olvashat-
tam esti mesét.

Nagyon szeretem az igaz történetek alapján születő regényeket, leíráso-
kat, interjúköteteket. Egyik most befejezett munkám Sterczer Hildával, Erőss
Zsolt legendás hegymászó özvegyével készült interjúkötet nagy hatást gya-
korolt rám. Gyakran meg kellett állnom felolvasás közben, hogy a megren-
dültségemet némileg ki tudjam „takarítani” a hangomból, hogy a hallgató szá-
mára elfogadható hangfelvételt produkálhassak.
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Eddig 12 könyvet olvastam fel, ezekből 10 már véglegesítésre került.
Legutóbbi munkáim az említett Sterczer Hilda-könyv, valamint Peter
Wohlleben: A fák titkos élete című német bestseller, ezek még ellenőrzés
alatt állnak. Jelenleg a 13. könyvön dolgozom, Sásdi Sándor: Tavaszodik
című regényén, amely az 1930-as évek vidéki Magyarországán játszódik és
egy árva fiú inaséveit meséli el.

- Gyakran keres fel könyvtárakat?
- Könyvtárba leginkább tematikus előadásokra szoktam járni, de ha kifo-

gyok az itthoni felolvasásra szánt készletből, tervezem, hogy könyvtár segít-
ségével fogom beszerezni az újabb, hozzám közeli témájú köteteket.

- Mióta olvas fel a Bodor Tibor Kulturális Egyesületnél?
- Az egész életünk, de különösen az elmúlt tíz esztendő nagyon nehéz volt.

Komoly kihívásokkal kellett megbirkóznom, egészség, emberi kapcsolatok, a
munka és magánélet területén. Saját magamnak tettem egy fogadalmat,
hogy ha ezen az időszakon túljutok, szeretnék önkéntes lenni valamilyen
téren, ahol viszonozhatom azt a kegyelmet, hogy lezárhattam az életem
ezen szakaszát. Konkrét elképzelésem nem volt, de olyasmit szerettem
volna találni, amit gyengébb egészségi állapotban is végezni tudok. A meg-
oldás kicsivel több, mint egy évvel ezelőtt szembe jött velem az interneten:
véletlenül futottam bele a felhívásba, ahol önkéntes felolvasókat keresett a
Bodor Tibor Kulturális Egyesület. Elküldtem a próbaolvasásomat a megadott
címre, felvételt nyertem és most itt vagyok.

- Alakultak már ki barátságok az olvasókkal és felolvasókkal?
- Csak kedves ismeretségekkel lettem gazdagabb, de ezt is nagyon nagy-

ra tartom. Igazából nem tudom, hogy a hanganyagokat feldolgozó stábon
kívül hányan olvasták az általam beküldött műveket, az olvasóktól nem ren-
delkezem visszajelzéssel, az „ellenőröktől” nagyon jó, pozitív visszajelzése-
ket kaptam, a véleményük sokat jelent nekem.

- Ön szerint milyen a jó felolvasó?
- Nem vagyok szakember, aki erről általános érvényű véleményt adhat,

sem hivatásos, képzett felolvasó. Igyekszem legjobb belátásom és tudá-
som szerint, nem túljátszva, de átélve, átérezve előadni az adott műveket
– valóban a szememet és a hangomat kölcsönözve a feladathoz.
Igyekszem igazodni az előírásokhoz, hogy ne rendezzek egyszemélyes
rádiójátékot, nagy drámai előadást, csak szeretnék akkor, ott a hallgató
barátja lenni, aki ül az ágya szélén vagy mellette a fotelban és felolvas
neki, szépen, szeretettel.

- Olvasott fel olyan könyvet, ami valamiért közel áll önhöz?
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- Mondhatom, hogy mindegyik, amit felolvastam, közeli „barátom” volt vagy
lett. Nagyon igaz az a mondat, amit itt, az egyesületnél hallottam: a könyv
találja meg az embert. Azokat érdemes felolvasni, amik valamiért hozzám
szólnak, mert a hangon tényleg érezni lehet, ha az nem az én világom. Sok
kedvenc már a mások által felolvasott listán van, nehéz újakat választani,
főleg a felhasználók által igényelt könyvek beszerzése jelent egy kis problé-
mát. Ha nem tudom megoldani, akkor maradok a saját szeretett és javasolt
könyveimnél, de ott is figyelni kell arra, hogy befogadható legyen az én fel-
olvasásomban. Mert hiába egyik nagy kedvencem pl. Benedek István:
Csineva című könyve, mégsem szerencsés felolvasnom, hiszen egy férfi
szemszögéből elmesélt gyönyörű történet, nem lenne hiteles általam
elmondva.

- Hosszú távon milyen tervei, elképzelései vannak?
- Hosszú távon szeretnék örülni minden egyes napnak, amit egészségben,

szeretetben a családommal és barátokkal tölthetek. Aztán itt vannak azok a
könyvek, amik valamiért megérintenek engem és ezt az érintést szeretném
megosztani azokkal, akik maguk nem tudják elolvasni. Nagy öröm számom-
ra ez a munka, rendszeresen napi 2-3 órát töltök a felolvasással és a hang-
anyag vágásával. Úgy érzem, ezzel az új fejezettel az életemben többet kap-
tam, mint amit nyújtani tudok. Nagyszerű embereket ismerhettem meg az
egyesület elnöke, Puskás Kata Szidónia, valamint Helle Maximilian, Nagyné
Berke Mónika és munkatársaik személyében. A velük való együttműködés, a
vak emberek közvetlenebb megismerése során még mindig sok a tanulniva-
lóm alázatról, elfogadásról, háláról és pozitív életszemléletről. Ajándék és
megtiszteltetés számomra, hogy közöttük lehetek.

A mindennapokhoz jó egészséget, örömteli pillanatokat kívánunk!
Árvay Mária

Harangi Emese: Vali néni

Elmesélek egy történetet, amikor egy 24 órás megfigyelő kamera végér-
vényesen a szívembe zárta magát. Utóbb már tudom, hogy ehhez semmi
más nem kellett, csak annyi, hogy végre ne csak ő lessen, hanem én is
vegyem őt észre. De nem csak holmi felületes pillantással. Hanem legalább
olyan kitüntetett figyelemben részesítsem, mint amiben rendszerint ő engem
0-24-ben.
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Mindig a folyosón volt, biztos pontként az életemben. És saját asztala is
volt, miután azon az én térfelemet is beterítette a város napilapjaival, a sze-
müvegével, a piperéivel és a cigarettásdobozaival.

Amikor a fővárosból kisvárosba költöztem, hamar ráeszméltem, hogy van
a kisvárosnak egy elhagyhatatlan „kelléke”: A néni. Aki a szomszédban él, aki
mindig kérdez, aki mindenhová benéz, aki kilószámra tukmál a sárgabarack-
jaival. Elhallgatnám a teljes igazságot, ha nem említeném meg, hogy kez-
detben listát is készítettem róla. Ami valahogy ehhez hasonlóan festett.

Vali néni előnye: Betörők ellen nagyobb biztonságot nyújt, mint egy házőr-
ző eb.

Vali néni hátránya: Rám, aki a fővárosból, egy egymástól elidegenedett
közegből származom, flusztráló hatással bír, hogy valaki minden lépésem-
nek tanúja. Szinte a magánéletem része úgy, hogy nem én választottam!

De Vali néni lábai fájtak. Ezért soha nem ment tovább a folyosón. Ült a
bejárati ajtóm előtt a kis asztalánál. És mint már említettem, mindig kérde-
zett.

- Nekem mit hoztatok a vásárból? - érdeklődött ezúttal erről, miután meg-
csodálta újonnan szerzett táskámat. Persze maga is elmosolyogta a kérdést,
mert tudta előre a választ. Hogy semmit. Egy ilyen kérdéstől az ember mégis
zavarba jön.

- Egy szál mentolos cigit tudok adni, ha szeretnéd!
A barátnőm elpoénkodta a választ, miközben én a bejárati ajtót igyekeztem

felszakítani a kulccsal. Vali néni eközben komótosan felállt, megpaskolta
maga után a széket és készült átülni a vele szemben lévő első ülőalkalma-
tosságra.

- Gyere, ülj le ide! - mondta. A bejárati ajtó meg közben megmakacsolta
magát.

- Mennünk kell igazából... De a cigit szívesen! - hallottam a választ.
- Hová sietsz annyira? Lesz majd idő, amikor lassítanál, hidd el!
- Holnap reggel indulunk Horvátországba.
- Uhh, de jó lesz valakiknek! Hoznátok nekem tengervizet? A sós víz jót

tesz a visszereimnek!
Az ajtó kinyílt. Hátranéztem, hogy tekintetemmel jelezzem a barátnőmnek,

hogy szabad az út, de Vali néni addigra már felhúzta kis otthonkáját egészen
a combjáig.

- A sós víz csodát művel ezekkel! Majd ti is látni fogjátok!
- Jó, ez megvalósítható! - mosolyogtam hátra. - Mekkorát kérsz?

Féllitereset?
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Vali néni, mint aki megmerevedett, markolta otthonkájának szélét a comb-
ját behálózó rengeteg felett. Aztán nagy önfegyelemmel mondta.

- Másfél.
- Kérsz bele valamit? A vízbe! Kavicsot, kagylót? Medúzát? - a barátnőm-

mel felváltva próbáltuk nevetéssel lejjebb engedtetni Vali néni otthonkáját
visszereiről. De Vali néni híres volt arról, hogy úgy üti le a labdát, hogy a saját
vicceit nem neveti el.

- Ide figyeljetek! - mondta és hatásszünetet tartott. Egyikőnk sem tudta, mi
következik. - Én semmilyen rovart nem kérek bele!

De ezután mégis óriásit kacagtunk mind a hárman. És az otthonka ettől
valóban visszahajlott eredeti pozíciójába.

- Ha lesz esetleg üres és felesleges üvegetek… - ismételte Vali néni, én
pedig bólintottam.

- De csak vicceltem ám! - tette hozzá gyorsan. - Ne bajlódjatok ezzel!
Újra nevettünk ketten. Vali néni ezúttal nem. Csak amikor felkért minket

arra, hogy ne nevessük ki, akkor nevetett maga is egy jóízűt.
- Veled nevetünk, nem rajtad! - válaszoltam és bezártam magunk mögött

az ajtót. Tudtam, hogy ezt az ajtót illetéktelenek ki nem nyitják a következő
héten, mert Vali néni őrzi azt.

Aki volt már Horvátországban, tudja, hogy a tengerparton mindenhol
fenyőfák lelhetők fel. Ettől olyan az ország, a maga vörös talajával, mintha
találkozna a nyár és a karácsony. És még a tenger sziklás öbleiben feltűnő
szemölcsös medúzák sem tudják innen ezt a jellegzetességet elijeszteni.
Ilyen „rovarok” között merítettünk vizet Vali néninek. És vettünk még neki két
Istarsko Pivo-t. Annak dobozán rajta van Porec grafijáka, amely település az
Isztria-félsziget nyugati része.

- Ez is az enyém? - tolta el maga elől a két sört a biztosan téves csomag
zavarával. Könyökével levert valamit a 24 órás megfigyelő rendszer asztalá-
ról. Elpirulva nyúlt utána.

- Nem véletlenül van ott! - mosolyogtam. - Köszönjük, hogy vigyáztál a
házra, amíg nem voltunk itthon!

- Jó barnák lettetek! Hamarosan diót törhetünk majd együtt és vihettek
belőle a családnak!

- Nagyon szívesen! - válaszoltam a néninek, aki mindig kint volt a folyosón,
mindig mindent kémlelt, és örökösen szeretgetni szeretett volna. Szeretgetni
az állandó figyelmével.
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Versvilág – összeállította Árvay Mária

Aranyosi Ervin: Találd meg önmagad!

Mikor megszülettél még önmagad voltál,
aztán a lelkedtől messze kóboroltál.
Mit elvártak tőled, pont olyanná váltál,
megfelelni másnak folyton megpróbáltál.
És azóta mindig rajtad ez az álarc,
még mindig elhiszed, így boldoggá válhatsz,
szeretetre vágyva folytatod a harcod,
és sehogy sem érted, mért vallasz kudarcot!
Talán, ha lelkedhez még visszatalálnál,
akinek születtél újra azzá válnál,
s megértenéd végre, miért vagy e földön,
nem lenne az élet gúzsba kötő börtön!
Nagyon fontos lenne önmagadra lelni!
Ne akarj hát másnak folyton megfelelni!
Ne hidd, hogy csak akkor fognak majd szeretni!
Ne engedd magadat így félrevezetni!
Add csak önmagadat, ne hódolj be másnak,
ne engedj érzelmi mocskos zsarolásnak.
Ki csak akkor szeret, ha úgy élsz, hogy várja,
az bizony lelkedet kalitkába zárja!
Lelked szabad madár, szabadságra vágyik,
ha ketrecben csücsült, rab volt mostanáig!
Azt ki rabláncon tart, szeretettel zsarol,
hagyd ott az út szélén szenvedni valahol!
Önmagadért vállalj csak felelősséget,
az úgyis elvisel, aki szeret téged!
Találd meg önmagad, tedd szívből a dolgod,
engedd hogy a lelked mától legyen boldog!

https://versek.aranyosiervin.com/erzelmek-szeretet-magany-boldogsag-
vagyakozas/aranyosi-ervin-talald-meg-onmagad/ 



2019. október 21

Ágai Ágnes: Bárhová lépek

Bárhová lépek, beléd ütközöm.
Át- és keresztül vagyok
szőve már veled.

Mozdulataiddal mozdulok,
hangodra hangolódom.
Így élünk kettős kötésben
téphetetlenül.

Levél Y-nak

Szeretlek.
Csak így, ilyen köznapian
ilyen egyszerűen, ha úgy tetszik sem-
mitmondóan
hisz a legtöbb levélben így írják: sze-
retettel,
és ez nem súlyosabb, mint a kérdés:
mi újság, hogy vagy és effélék.
Pedig milyen kevés ember iránt
vagyunk szeretettel,
mennyi közöny, rosszallás, idegen-
ség,
gyanakvás, harag, meg nem értés,
mennyi odvas, rosszindulat fűz ben-
nünket egymáshoz
kis és nagy közösségünk zárt rend-
szerében.
Milyen kevesen figyelnek szavainkra,
ha azt mondjuk: elvtársam, kedves
barátom,
egyetlen szerelmem? mikor mit ír elő
konvenciónk,
miközben szavaink tartalma rég kihul-
lott,
és ezt nem kéri tőlünk senki számon,
hisz megszoktuk: őszinte részvétem,
szívből gratulálok,
és a szeretlek, ha egyáltalán kiejtjük,
nem több közhely szavaink egyikénél,

ami kéznél van, mint a papír zseb-
kendő, vagy a golyóstoll.
De hát én szeretlek, salakmentesen,
forrástisztán,
őrzöm hangod emlékezetem kazettá-
jában,
és őrzi a testem kezed simítását,
őrzi pulzusom felgyorsult ritmusa
a visszapergetett filmszalagon
az egyszerit, a megismételhetetlent,
az egymásra talált test ünnepét,
az egymást dajkáló lélek hétköznap-
jait.
Szeretlek,
és folytathatnám: szeretlek, mint...
és bizonyára jutna eszembe még friss
hasonlat,
jól hangzó, kevéssé kopott,
de így mondom pőrén, dísztelen,
vedd vallomásnak vagy tényközlés-
nek,
akár messze vagy
akár a szomszéd szobában,
akármi volt, van vagy lesz velünk,
igémet hirdetem, vállalom, vissza
nem vonom:
Szeretlek!

https://vmarianna.eoldal.hu/cikkek/
agai-agnes.html 
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Aranyosi Ervin: Október 23.
(1956. emlékére)

Idegen népek állnak vállainkon,
saját hazánkban rabként tartanak.
S bennünk a vágy, már nem maradhat titkon,
hiába tankok, gyilkos vad hadak.
Bilincs a kézen, béklyó köt a földhöz,
de mindez gyenge, míg lelkünk szabad!
Hazug világ, ma tőlünk messze költözz!
Igaz magyar, hát mutasd meg magad!
Megannyi nép már átgázolt felettünk,
s uralt minket. Hát ebből már elég!
Tatár, Török, Habsburg csicskása lettünk,
Trianont, nácit is nyögött-e nép.
„Felszabadítók” rabolták hazánkat,
és vittek mindent, mi mozdítható.
Hagytak tengődni, mert ez volt a látszat,
de szívta vérünk, a tolvaj hódító.
És jött egy nap, október huszonhárom,
hitet hozott a hűvös őszi szél:
Szabaddá válunk, végre, minden áron,
a bátor szív egy szebb jövőt remél.
Igaz szívek a nemzetért dobognak,
s elárult lelkek mernek hinni már.
Barikádon lyukas zászlók lobognak,
szabadság nélkül, az életünk sivár!
Áldott a hős, ki kiáll a hazáért,
s minden áruló legyen átkozott!
Szeresd hazád, felelős vagy a máért,
amely reményt, s szabadságot hozott…

http://versek.aranyosiervin.com/szabadsag-haza-tortenelem-kultura-taj/
aranyosi-ervin-oktober-23-1956-emlekere/ 
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Megható történetek – Árvay Mária összeállítása

Egy pohár tej

Valamikor egy fiúcska házról házra járva kereste meg a tanulásához szük-
séges pénzt, amikor azt vette észre, hogy már csak 10 centje van, ami alig-
hogy elég vajmi kis élelemre, mert már éhes is volt. Elhatározta, hogy a
következő háznál valami ennivalót kér. Ámde elveszett a bátorsága, amikor
egy szép lány nyitott neki ajtót, így étel helyett csak egy pohár vizet kért. A
lány látta, hogy éhes a fiú, hozott hát neki egy pohár tejet. Lassan megitta,
majd megkérdezte:

- Mivel tartozom?
- Semmivel, felelt a lány:
- Anyukám úgy tanított, hogy sose hagyjuk megfizetni azt, amikor kedve-

sek vagyunk.
- Hát, akkor ... tiszta szívemből köszönöm.
Amikor Howard Kelly elhagyta ezt a házat, nemcsak fizikailag érezte magát

erősebbnek, hanem a lassan majdnem elvesztett hitében is.
Pár év múltán a lány súlyosan megbetegedett. A helybeli orvosok tehe-

tetlenek voltak, ezért egy nagyvárosba küldték őt, specialistákat hívtak
hozzá, hogy azok foglalkozzanak ezzel a ritka betegséggel.
Konzultációra odahívták doktor Howard Kellyt is, aki amikor meghallotta
a város nevét, ahonnan a beteg jött, furcsa fény gyulladt ki a szemében.
Azonnal elindult a folyosón, ami a beteg szobájához vezetett. Bement,
hogy megnézze őt. Azonnal megismerte. Visszament a konzultációs szo-
bába azzal az eltökélt szándékkal, hogy erejéhez képest mindent meg-
tesz a beteg életéért.

Ettől a naptól különös figyelmet szentelt neki.
Hosszú idő elteltével megnyerte ezt a harcot.
Doktor Kelly kérte, hogy a kezelésért kiállított számlát terjesszék neki elő

jóváhagyásra. Ránézett a számlára, széljegyzetet írt rá, majd beküldte a
beteg szobájába.

A hölgy félt belenézni. Tudta, hogy a költségeket egész életén át fizetheti,
végül mégis csak kinyitotta. Szeme a számla szélén levő megjegyzésre
tévedt.

Ezt olvasta: teljes egészében megfizetve egy pohár tejjel. Aláírás: doktor
Howard Kelly.
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Örömkönnyek lepték el az arcát és hálás szívvel imádkozott: Köszönöm
neked Istenem! Terjedjen továbbra is szereteted az emberi szíveken és
kezeken keresztül!

http://mindennapjaink.network.hu/blog/mindennapjaink-cikkei/
egy-pohar-tej-meghato-tortenet 

A vízhordozó tanmeséje

Kínában egy vízhordozónak volt 2
nagy cserépedénye. Annak a botnak
egy-egy végén lógtak, amit a nyakában
hordott. Az egyik edényen volt egy repe-
dés, míg a másik tökéletes volt és min-
dig egy teljes adag vizet szállított. A
pataktól a házig tartó hosszú séta végén
a megrepedt edény már csak félig volt
vízzel. Két teljes évig ez így ment, min-
den nap, a vízhordozó már csak másfél
edény vizet szállított vissza a házba.
Természetesen a tökéletes edény büszke volt a teljesítményére, hisz tökéle-
tesen csinálta a dolgát, de a szegény törött cserép szégyellte a tökéletlensé-
gét, és nyomorultnak érezte magát, hogy csak feleannyit tudott teljesíteni.

A két év keserűség után, egyik nap megszólította a vízhordozót a pataknál.
- Szégyellem magam, mert a víz szivárog egész úton hazafelé.
A vízhordozó így válaszolt a cserépnek:
- Észrevetted, hogy virágok az ösvényen csak a te oldaladon teremnek, s

nem a másik cserép oldalán? Ez azért van így, mert én mindig tudtam a
hibádról, és virágmagot szórtam az ösvénynek erre az oldalára. Minden nap
te locsoltad őket, amíg visszasétáltunk.

Két éve leszedem ezeket a gyönyörű virágokat, hogy az asztalt díszítsem
velük. Ha nem lennél olyan, amilyen vagy, akkor ez a gyönyörűség nem
ragyogná be a házamat.

Tanulság: Mindannyiunknak megvan a saját különleges hibája. Mi mind-
annyian törött cserépedények vagyunk. De ezek a törések és hibák, amik
mindannyiunkban megvannak, teszik az életünket olyan nagyon érdekessé
és értékessé. Csak el kell fogadnunk mindenkit olyannak, amilyen, s a jót
meglátni másokban.

http://tanmesek.blogspot.com/2011/06/vizhordozo-tanmeseje.html


