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 A szereplők közt felbukkan egy Martin Eden nevű figura. Ez részedről kollegiális fő-
hajtás Jack London előtt, aki Martin Eden címmel írt egy regényt?
– Igen. Nagy hatást tett rám, mikor olvastam. A név szerepelt már a Belém az uj-
ját című első regényemben is.

 Ami ritka provokatív cím volt, cikizhettek is érte. Nem bántad meg?
– Nem. Tudatosan akartam figyelemfelkeltő és provokatív címet adni, ráadásul 
a külsőségek akkoriban még nagyon fontosak voltak számomra. Visszanézve pon
tosan mutatja, hogy a nyersesség, a trágárság és a szexualitás felől indultam, és on
nan, kintről haladok egyre beljebb, az őszinteség más minősége felé.

 Nagyon különleges hangzású nevek szerepelnek az új regényedben, mindjárt az el-
beszélődet Titilinek hívják, az édesanyját pedig Chilia Bhaabának nevezi a férje, aki-
nek a hegymászás a szenvedélye – én a kiejtését sem tudtam kitalálni.
– Csvel kell mondani: Csília Bábá. Létező szó, urdu nyelven madárkát jelent. 
A titili pedig pillangót.

 Erre azért nem sokan fognak rájönni… Fájdalmasan kevesen beszélnek nálunk 
 urduul.
– Ez nekem fontos, szeretem az ilyen játékokat.

 És te hogyan ismerted meg ezeket a szavakat?
– Klein Dávid hegymászónak köszönhetően, akinek köze van a könyv születésé
hez is. Neki ez a két kedvenc szava ezen a nyelven, amit egyébként ÉszakIndiá
ban és Pakisztánban beszélnek a muzulmánok.

 A Titili becenév vagy ez a tényleges neve?
– Így hívják.

 Titili ikertestvérét pedig Manokleinnek. Vele kapcsolatban még az sem biztos, hogy 
létezik-e valójában vagy csak Titili találta ki.
– Ezt a kérdést tudatosan nem válaszoltam meg a regényben. Manoklein létenem
léte egy metafora is, mindarra, ami történik. Egyfajta nézőpont, életszemlélet a kö
rülöttünk lévő dolgok valóságosságára, illúzió voltára.

E m e s é v e l   a   S z é p e n   ö l n i r ő l

Csobánka Zsuzsa – 2015-ös, Minden kikötő című ver-
seskötetétől kezdve Emese is – költő, író és tanár, aki egy 
ösztöndíjprogram keretében másfél év óta Írországban 
dolgozik, magyar gyerekeket tanít Corkban. Új könyvé-
ben egy, a szerzővel majdnem (ez fontos!) egyidős nő 
beszél az életéről, a gyerekkoráról, valós vagy képzelt 
ikertestvéréről, hegymászó édesapjáról, a szülei múltjá-
ról, saját, sikertelen házasságáról, jeruzsálemi, lisszaboni, 
párizsi élményeiről, miközben azzal a kérdéssel is küzd, 
hogy „elmesélhető-e valami úgy, ahogy történt”.
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 Titili egyidős lenne veled? A 28. oldalon ezt olvassuk: „Amikor hatévesek lettünk, 
a világban átszabták az utakat és a tereket. Az iskolából napokig félve mentünk haza, 
tüntető taxisokkal volt tele a város…” Ez valószínűleg a rendszerváltás, a taxisblokád, 
1990. Te ugyan hétéves voltál akkor, hisz 1983-ban születtél, de szerintem csak rosz-
szul számoltál és egyidősek vagytok!
– Az ikrek hatévesek voltak a blokád idején, én akkor már hét. Jól számoltunk, te 
is, én is. Van távolság köztem és Titili közt.

 És vannak még olyan nevek, mint Levi Dris, Azulejo Greiro, Asha Hootan, Renan 
Krak, Vladimir Storm, Briksa Tla. Elbizonytalanítanak, talán még szorongást is kel-
tenek, hisz nehéz őket egy-egy országhoz, néphez kötnünk. Mintha mindannyian meg-
ismerhetetlenül, kiismerhetetlenül bolyonganánk ide-oda a világban…
– A legtöbb névnek van valamilyen háttere. Asha Hootan neve például egy ma
gyar férfi, egy volt szerelmem nevét rejti. Hiszek a nevek erejében, és fontos volt, 
hogy valamennyit megőrizzek a szereplők mögötti valós személyből így is. A sze
mélyek, terek, idők viszonylagossága, súlya, súlytalansága, igen, szülhet egyfajta bo
lyongásérzést. A személyiség kiismerhetetlenségének, sokszínűségének, végtelensé
gének érzését. Hiszek abban, hogy ami igazán fontos, letisztul, és mindezeken túl
mutat. Nem kell kötni magunkat se névhez, se térhez, se időhöz.

 Egy teljesen civil kérdés: te hogyan lettél újabban Emese is?
– Elkezdtem számmisztikával foglalkozni, és aszerint a lélek nem véletlenül választ
ja a földi nevét. Addig viszolyogtam az Emesétől, nem tudtam elfogadni, mert egy 
kellemetlen gyerekkori emléket idézett fel. Akkor döbbentem rá, hogy elfogadni 
a teljes anyakönyvezett nevem és használni, az már önmagában egy hatalmas lé
pés önmagam elfogadása felé.

 Asha titokzatos figura, már nem él, de a szöveg jelentős része hozzá szól. De több 
megszólított van. Ettől függetlenül tekinthetjük a szöveget valamiféle belső monológnak?
– Szerintem igen.

 Asha az elbeszélő utolsó szerelme, és már nem akar új kapcsolatokat.
– Az eredeti terv az volt, hogy végig hozzá beszél, de másokat is meg kellett szólí
tania, hisz másokkal is szorosan össze van, volt kötve. A regénynek az az egyik moz
gatórugója, hogy tarthatatlanná válik a régi minta, nem működik a kapcsolatok ko
rábbi formája. A szerelem a legnagyobb illúzió, ezt ideje elengedni. Félelem is van 
a bezárkózás mögött, hisz nincs képe arról, hogyan kell másképp, önazonosabban, 
emberibben, hétköznapibban szeretni. Játszmák nélkül, viszonzástól függetlenül. 
Egy szerelem vége egy részünk végét jelenti. Vékony a mezsgye, hogy mit lehet, tu
dok megtartani, hogy még megmaradjon a hitele a kapcsolatnak, a személyeknek, 
a közös időnek, de tovább is lehessen lépni. Új minőségben, okulva a tapasztala
tokból, nem pedig dühösen, sértetten. Az elbeszélő még fájdalomból beszél, az pe
dig mindig csak egy szűk szeletét engedi láttatni a valóságnak.

 És ezek hol megtartó, hol fojtogató kötelékek, mintha ilyesmiről szólna a regény, egy 
nő története.
– Írás közben nem tudtam, mi lesz a vége, milyen titkok derülnek még ki. A szö
veg tényleg elkezdi írni önmagát!

 Ez még egy egyszerű cikk írása közben is megtörténhet! Nehéz volt írnod? Hisz úgy 
tűnik, az elbeszélő életében sok van a tiédből.
– Nagyon. Lelkileg nagy munka volt. És még mindig nem tudom, hogyan folytas
sam íróként, pedig már sok hónap eltelt a megjelenése óta. Annyira mélyre men
tem, annyira kiadtam magam, hogy nem könnyű kitalálni a folytatást. Illetve ez is 
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megváltozott: már nem akarom kitalálni. Várom, hogy mutassa meg magát. Mert 
úgy nem folytathatom, ahogy eddig írtam, ez a könyv zárókő.

 A megírása hozott valamilyen megnyugvást?
– Azt kéne mondanom, hogy igen, de még nem tudom, hozotte. Annyi minden 
történik velünk! Csak ámulok, hogy az emberek miként tudnak élni úgy, hogy nem 
néznek szembe önmagukkal. Annyi minden vár felfedezésre a lelkünkben! Szóval, 
kérdés, hogy vane egyáltalán megnyugvás. Jobb lesze általa, ahogy azt várjuk tő
le? Talán ez is csak ábránd, naiv biztonságkeresés egy állandóan változó világban.

 Esetleg épp attól tudnak élni, hogy kerülik a szembenézést…
– Én megpróbáltam, elkezdtem szembenézni. Ebben a könyvben, legalábbis azt 
hittem, szembenéztem sok mindennel, a házasságom történetével, a válásom tör
ténetével. De most, hogy külföldön, Írországban éltem egy évig, a történeteknek 
újabb és újabb rétegei bukkantak elő. Ahogy múlik az idő, ahogy eltávolodtam 
térben is, egyre nagyobb a rálátás. Mintha önmagam számolnám fel. A tév, ne
tán valós képzeteimet.

 Azt olvassuk a 146. oldalon az anyai nagyapa szívinfarktusa kapcsán, hogy „ha vé-
gighazudik az ember egy életet, abból nem szabadulhat, csak ha a saját szíve végez vele”.
– Az egész életen át húzódó hazugságok tapasztalatom szerint megbetegítik az em
bert. A belső konfliktustól függően alakul ki rák, cukorbetegség, kap valaki szív
infarktust. Ahogy gondolkozik, ahogy él valaki, azzal teremti meg a holnapot, az 
egészségét vagy a betegségeit. Más kérdés, hogy mi mit ér meg, vagyis miért dönt 
valaki úgy, hogy inkább megbetegíti magát, újabb áldozatszerepet vesz föl a fele
lősség vállalása helyett, ami esetenként persze fáj.

 Az emberek többsége egyébként nem él olyan könnyen… Ha hazudik, azért, ha nem 
hazudik, akkor meg azért.
– Azt tapasztalom, sokan megmaradnak a felszínen. Nemhogy nem keresik a vá
laszt a kérdéseikre, de fel sem teszik a kérdéseket.

 Anna Freud remek könyve, Az én és az elhárító mechanizmusok, feltehetően túl 
vékony. Ez a negyedik regényed, de a négy mű összekapcsolódik, érintkezik, egymásba 
folyik. Felfoghatók egyetlen műnek?
– Egyetlen folyamot alkotnak, hisz mindet én írtam, de az értelmezést az olvasó
ra bízom.

 Összekapcsolják őket például a visszatérő helyszínek, amik ebben a könyvedben is 
megjelennek. Igaz, csak hosszú oldalak után derül ki, hol vagyunk, a Duna az első föld-
rajzi név, ami segíti az azonosítást, ahogy a személynevek megnehezítették.
– A helyek nem fontosak. A kapcsolatok a fontosak. A belső utak. Annyira mind
egy, hol van az ember. Budapest ugyanolyan csodálatos, mint Cork, és ugyanolyan 
szorongató az egyik is, a másik is, mert én vagyok bennük és én éppen olyannak 
látom őket, amilyen épp vagyok. A világ az én kivetülésem. Persze utazni szeretek.

 Ami velünk történik, az belőlünk következik?
– A  lét folyószerű. Ha a  sodrással haladok, az jó, ha gátakat, akadályokat épí
tek magam elé, nem jutok tovább, elakadok, és jön az önsanyargatás, a szenvedés.

 A te nemzedéked már egész máshogy közlekedik a világban, mint az enyém – én, 
ugye, a hatvanasokhoz tartozom, a világútlevél szót felnőtt fejjel tanultuk meg, ti sze-
rencsére oda mehettek, ahová akartok. Hol vagy otthon? Mit jelent, jelent-e bármit is 
számodra az a szó, hogy haza, pláne az, hogy hazaszeretet?
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– Nem tudom a válaszokat. Talán épp ezekről szeretnék majd írni. A kételyről
bizalomról és az idegenségrőlotthonosságról, a határhelyzetekben megjelenő tel
jességről. Sosem tartottam magam „hangosan magyar”nak, pedig irodalomtanár
ként és a családi viszonyaim révén az életemben ez a téma mindig jelen volt. Kár
pátaljai felmenők, miskolci kereskedő és polgár, vasutas… Ezek a keretek, ami
ket igyekszem most átszabni, nyitni. Nekem az, hogy magyar vagyok, természe
tes létélmény, nem kérdés. A családban sokaknak az volt, akár úgy, hogy életeket 
tört félbe. Ugyanakkor, ahogy már említettem, 2018ban kikerültem egy ösztön
díjprogram keretében a Corkba, ott élő magyarok közé, és ott sokkal intenzíveb
ben éltem meg a magyarságomat, mint itthon. Azt is ott élem meg – visszamegyek 
még –, hogy ember vagyok, és egy ponton túl mindegy, hogy azon belül micso
da. Mert a közös dolgokat keresem, az egységet. A különbségek csak elhatárolnak. 
Ezzel együtt megrendítő látni, ahogy az ott született gyerekek magyarul próbál
nak beszélni, vagy éneklik a Himnuszt. Hogy hol vagyok otthon? Szeretnék ott
hon lenni magamban, mert a külső világban nem leszek otthon soha. Magyaror
szágon most úgy érzem magam, mint egy idegen. És kint is hiányzik valami. Igen, 
a határhelyzetekben lehet a teljesség.

 Kikhez, mikhez kötődsz?
– Férfiakhoz, helyszínekhez – túlságosan is, és így magamhoz kötődtem a legke
vésbé, erre jöttem rá az elmúlt esztendőben, pedig a szabadsághoz ez kell. Annak 
a kizárólagossága, hogy a belső hangomat, az intuícióimat kövessem, magamat vá
lasszam, és szeressem feltétel nélkül. Korábbi kényelmes szerepeket, de akár máso
kat elengedve, ha kell. Persze, ez fáj. Elfogadás kell a szabadsághoz. Helyükön ke
zelni a dolgokat, távolsággal, tudni, hogy az élet kötésekkel jár, amikbe kapaszkod
va lehet kacagva hintázni, de ugyanazok a kötelek fel is tudják sebezni a tenyerem, 
ha túl erősen markolom őket.

 Az elbeszélőd keresi a múltját, kutatja a családja történetét, Jeruzsálembe is elmegy, 
a Jad Vasembe, mert az édesapja zsidó.
– Amikor írtam a könyvet, akkor még azt hittem, hogy ha visszanézünk, ha kide
rítjük a múltat, az ad valamiféle megnyugvást – de nem ad. Lehet, hogy én vagyok 
túl nyughatatlan. Vagy csak a kérdéseimet kellene elfelejtenem. Ráadásul, ha meg 
is találod a választ, azok mindegyikéből következik egy újabb kérdés.

 Tulajdonképp mik a kérdéseid?
– Minden. Mit jelent a szeretet? Hogy tudok jól szeretni? Hogyan lehet önmaga
mat és a másikat maradéktalanul elfogadni? Mikor kell nemet mondani? Hogyan 
tudok segíteni az embereknek? Mit jelent a megbocsátás, és hogyan történik meg? 
Hogyan tudom elengedni a régi, engem már nem szolgáló mintákat? Miért félek 
a boldogságtól? Miért nehéz szeretve lenni?

 Mondanám, hogy majd megnyugszol, hisz még negyven sem vagy, de azt hiszem, ne-
ked mindig lesznek kérdéseid.
– Valószínűleg igen, ez alkati kérdés.

 Bánod? Mert ezzel nem könnyű együtt élni.
– Magamat bánom, ha bánom ezt. A végén mindig oda jutok, hogy minden rend
ben van, utóbb beigazolódik, helye volt mindennek. Ha sikerül eltávolodni a sze
mélyemtől, minden könnyű, és ott kérdések sincsenek.

 Ha sikerül… A zsidó léttel kapcsolatos problémák is folyvást felbukkannak a köny-
veidben. Lenne közöd a zsidósághoz, vannak zsidó felmenőid?
– Nincsenek. Engem mégis mindig nagyon érdekelt mindaz, ami a zsidósággal 
történt. Arra is emlékszem, mennyire megrendültem, mikor nyolcadikban tanul
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tunk a holokausztról. A dédnagymamám pedig elmesélte, hogy volt egy zsidó sze
relme, de nem házasodhattak össze, mert elvitték. A barátaim révén évekig pró
báltam részévé válni különböző budapesti zsidó közösségeknek, amikben valami 
összetartó erőt éreztem, ismerősséget, vonzó otthonosságot, de igazán sosem tud
tam része lenni egyetlen közösségnek sem. Hiszen kívülről jöttem. Végül magam 
döntöttem úgy, hogy nem megyek többet. Empátiával és érzékenységgel is csak 
egy ideig lehet más sorsát átvállalni. Aztán égető a sürgetés, hogy a sajátomba áll
jak bele. Tanárként is jártam különböző tanfolyamokra, továbbképzésekre. Le
nyűgöz az életszeretet, aminek köszönhetően a múltbeli szenvedések dacára a zsi
dók tudnak örülni annak, hogy léteznek. De ez megint egy külső szál. Idővel el
vesztette a hitelét bennem. Keressem inkább saját magam, ne vegyek fel újabb sze
repeket. A zsidók abban segítettek, hogy megmutatták, ami nem vagyok, így tu
dom, mit kell elengednem.

 Azt hiszem, a  felhőtlen életszeretet nem mindenkire jellemző, hisz súlyosak a ter-
hek. Az is felmerül a könyvben, hogy a túlélők némelyikének lelkiismeret-furdalása 
van, amiért életben maradtak.
– Hajlamosak vagyunk magunkra venni a szenvedést, a bűnt, ezt csináltam én is, 
sőt csinálom még most is, de ez rossz játék. A bűntudat is erőszaktétel és hatal
mi játszma.

 Titili édesapja, David zsidó és ez furcsa módon még a hegymászás iránti szenvedé-
lyét is meghatározza. „Úgy nőtt fel, hogy legbelül azt érezte, tartozik, tartozik a szüle-
inek, akik a tábor ellenére kitartottak az élet mellett. Szerette volna, ha elhiszik, nem 
lett mégsem hiábavaló életben maradniuk…” A hegymászással valami maradandót 
akar véghezvinni – más kérdés, hogy ez nem sikerül, hisz nem lesz boldog sem ő, sem 
Chilia. Van ilyen?
– Engem az sosem motivált, hogy maradandót alkossak. Viszont írás közben van
nak boldog pillanataim, olyankor az időn kívülre kerülök. És örömet okoz, ha akad 
olyan szövegem, ami révén találkozni tudok más lelkekkel.

 Egyáltalán: miért épp hegymászó a hősöd?
– Egyszer megkérdeztem egy barátomtól, mit írjak. Azt válaszolta: „Írd meg e bel
ső hegyeket!” Aztán megismerkedtem Klein Dávid hegymászóval, ez is sokat segí
tett. Mikor írtam a doktorimat a kortárs szemléletű irodalomtanításról, kezembe 
került Carl R. Rogers Valakivé válni című kötete, ennek kapcsán pedig eljutottam 
Klein Dávid édesapjához, Klein Sándor pszichológushoz, aki a nyolcvanas években 
Szegeden több száz résztvevővel találkozókat szervezett Rogersszel és munkatársai
val. És üzentem a fiának, mert vele álmodtam, épp akkoriban indult egy expedíci
óra. Megismerkedtünk, sokat beszélgettünk. Az ő vezetékneve van Manoklein ne
vében, miatta lett David Titili apja.

 Az elbeszélőd, Titili, Portugáliába megy férjhez egy portugál férfihez; azért is, hogy 
meneküljön önmaga elől – nem mintha ezt lehetne. Miért épp oda?
– Itt is van személyes érintettség. Amikor tizenöt évesen először láttam Egres
sy Zoltán Portugál című drámáját, aminek a hőse Portugáliába akar eljutni, na
gyon megfogott. Később is sokszor előkerült az életemben ez az ország. Tudom, 
mi a saudade, az édes fájdalom. Szerettem volna ott élni. Helyettem a húgom él 
ott, a párja portugál.

 Titili házassága nem sikerül, a férje bántalmazza. Miért marad mégis sokáig eb-
ben a kapcsolatban?
– Az ember gyakran sokáig benne marad a rosszban, megszokásból, kényelem
ből, netán még élvezi is. Szívesen és könnyen lesz áldozat. „Nekem ez a  sor
som”, mondja és szenved valakiért, ő lesz mellette a legnagyobb mártír. A mé
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lye a félelem, a gyávaság. Félelem az ismeretlentől, az egyedülléttől, a már em
lített szembenézéstől önmagával. Mert az fáj és nincsenek fogódzók. Mert ott 
szabadság van.

 Titili egyszer eltűnik az alvaladei erdőben. Mi történik ott?
– Nem tudom, én sem tudom! Az alapja annyi, hogy egyszer Lisszabonban elmen
tem futni és a lemenő nap gyönyörű fényeket adott, mintha az égő csipkebokrot 
láttam volna, és azt éreztem, hogy valami véget ért.

 Arra gondoltam, hogy megpróbál öngyilkos lenni.
– Igen, az lehet. Az is lehet. Bár már nem hiszek az öngyilkosságban.
 
 Titokzatos a cím, bár olvassuk, hogy Chilia „szépen” öli a szúnyogokat, nem okoz 
nekik szenvedést, és Titili szeretné, ha róla is ezt mondaná valaki. Lehet egymást – 
vagy magunkat – szépen ölni?
– „Szépen ölsz, Avatar” – hangzik el a filmben, ami életem egy meghatározó sza
kaszát indította. Amikor elkerülhetetlen a vége, az ember legalább ne nyiszatolja, 
ne okozzon felesleges szenvedést, ha már a fájdalom elkerülhetetlen. A vége legyen 
a vége. A tisztánlátás fáj, de a szenvedés mellett az ember maga dönt.

 Hová képzeljük azt a hatalmas házat, ahol Chilia Bhaba végül egyedül marad?
– Bennem ez Miskolc, a szüleim most is ott élnek. Hatalmas épület a belvárosban, 
zárt belső kerttel, ami tényleg olyan, mint az édenkert.

 Én képzelhetem a budai hegyekbe? Vagy inkább valamelyik pesti peremkerületbe?
– Hogyne! Bárhová! Mindenkinek megvan a maga kertje, én a hangulatot akar
tam megragadni.

 Titili egyszer a budapesti villamoson akaratlan végighallgat egy telefonbeszélgetést: 
„Eltelt az életem legnagyobb része, és mégsem áll össze semmi, valahogy nem tudok az 
emberekkel mit kezdeni…” Szoktam érezni regények olvasása közben, hogy ilyet nem 
lehet kitalálni, ezt éreztem most is. Vagy lehet?
– Amit kitalálok, vagy amit megélek, hallok, látok, mi a különbség? Bármi lehet.

 Akadnak a szövegben fordulatok, amik magyar verseket idéznek fel az olvasóban. 
Mindjárt a nyolcadik oldalon ez szerepel: „szoktattam a szívem a szapora ritmushoz”. 
Ebben a névelő ellenére ott van a József Attila-sor az Ódából: „Szoktatom szívemet 
a csendhez.”
– Ezek nem véletlenek, a sorok bennem élnek.

 Magyartanári mérgezettség?
– Nem voltam – itthon épp nincs állásom – az a nagy „idézgetős” magyartanár. Az 
emberi oldal érdekel, nem állok vigyázzba, ha az irodalom szóba kerül. Sőt, Íror
szágban ezt a szerepet is elengedtem, a nagy hiúság, hogy én micsoda jó tanár va
gyok, oda. Kihívás volt a kicsiket tanítani. Kudarcokkal teli. És megmutatta, hogy 
nem betonozhatom bele magam abba a kényelmi zónába, hogy magyartanár va
gyok és magyar író. Körbeértünk. De akkor ki vagyok?

– Vannak rendkívül erős, szentenciózus mondatok is. Például: „…nem lehet jót ten-
ni, mert valakinek biztos, hogy fáj.” Ezt persze nem te mondod, hanem az elbeszélőd.
Szerintem is így van.

 Egy másik: „…minden búcsúzást megmérgez a bűntudat.”
– Ezt ma már máshogy gondolom. Sokat változtam a regény befejezése óta, Íror
szág erre volt jó. Derűsebben látom az életemet. És hiszek abban, ha tudatosan je
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len vagyok, ha éber vagyok, nincs mit bánni a végén. Döntéseket hozva élek, min
den pillanatban, magamon keresztül áramoltatva az életet.

 Mintha még nem másztad volna meg a belső hegyeidet, mintha még küzdenél velük.
– Sokat vártam a regény megírásával, többször átírtam, húztam belőle. Azt a he
gyet megmásztam, a Szépen ölni látlelet az elmúlt harmincöt évről, de van még fel
fedezni való bőven. Egy derűsebb megvilágításban, például egy ír sziklaszélen, ahol 
különben tényleg alulról is tud esni az eső.

 A regényben nincs feloldás. Még az is kérdés benne, „vajon képes-e az ember egyálta-
lán szeretni, vagy legalább nem ártani.” Igaz, nem mondasz erre kategorikus nemet sem.
– Az olvasó helyett nem tisztem az ő életére igent vagy nemet mondani. Abban 
bízom, hogy a szövegeim teret és időt adnak az önmagával való találkozásra. Hasz
náljanak erre! De most, hogy végiggondolom, az egész életem arról a vakhitről 
szól, hogy van szeretet. Csak más, mint ahogy eddig hittem, tanultam, éltem. Van 
még időm megfogalmazni a saját válaszomat, erre törekszem a szövegekkel és az 
életemmel is.   


