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Vál(asz)tás

Változó világban élünk. És miénk a vá-
lasztás. Meg sok ilyesmit hallunk, sorol-
hatnánk.

Valóban változik a világ – már a felszí-
nes dolgoktól (technológia, környezet-
szennyezés stb.) eltekintve persze? A vi-
lág változik, vagy a világnézet, ahogy a
világot szemléljük? No meg a társadal-
mat, magunkat.

Van-e választásunk? Vagy a genetika,
szocializáció, kvantummechanika hatá-
roz meg minket – minden bizonytalansá-
gával együtt? És van-e jelentősége a vá-
lasztásnak?

Választás-e az, aminek nincs tétje, kö-
vetkezménye? Amit nem követ váltás,
változás? Arányos-e a változás a döntés
nehézségével? Hisz sokszor utólag derül
ki, mi is volt a tét. Vagy mennyit görcsöl-
tünk rajta, pedig lényegében nem is szá-
mított.

Megoldható-e, hogy ne változzunk?
Hiszen minimum öregszünk. És hülyén
néz ki nyugdíjas korban is gyerekesnek
lenni (noha van erre példa). Ha meg már
változunk, legalább próbáljuk meghatá-
rozni magunknak, milyen irányba is ter-
vezzük. Már a lehetőségeinken, határa-
inkon belül persze.

Az igazi választás, változás mindig ne-

héz. Valami elmúlik, egy másik bizonyta-
lan meg megjelenik és általában nem le-
het visszacsinálni. Nem próbaverziót ka-
punk, egyből élesben kell használjuk az
életünket. Közben egy markánsabb új
alkalmazástól akár az egész alaprend-
szer borulhat. Újra kell kalibrálni, meg-
tanulni, megszokni.

Kellenek markáns váltások időnként.
A labirintus zsákutcájánál vagy vissza kell
fordulni, vagy átugrani a falat. Márha
nem akarunk ott kuporogni akármeddig.
És nem könnyű tévesnek ítélni eddigi
utunkat, falat mászni meg általában
eszünkbe sem jut.

Váltani akkor kell, mikor a régi már
folytathatatlan vagy legalább kellemet-
len. Kormányt, szemléletet, alsóneműt.
Amíg a régi működik és nem nagyon ciki,
nem kényszer a váltás. Olykor ajánlott,
mérlegelendő, de van hogy érdemesebb
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„De az Úr mellettem állott, és megerősített engem; hogy tel-
jesen bevégezzem az igehirdetést, és hallják meg azt az

összes pogányok: és megszabadultam az oroszlán szájából.”
(2. Tim. 4,17.)

Mit nyersz, ha Jézust választod?
Útálom, útálom, de a kérdésemről egy marke-

ting-kampány jut eszembe: Vote for JC! Csillogó
flitteres Jézusos pólók, egy hatalmas rapper, aki
egy elmenagy kereszttel a nyakában a testvéri
szeretetről énekel, respect, bro, respect. A tö-
meg a Vatikánból jól ismert fehér színű füstben
ütemre ugrál, csak mosolygó arcokat látsz és a
koncert végén, holmi jelenésként, a színpadra
vezetnek egy bárányt. Majd másnap a marketin-
ges jelöl a facebookon és megrészegülsz a szám-
tól, hogy te lehetsz Jézus kétmilliárd-egyedik is-
merőre!

Még tetszene is magamnak a saját ötletem – de azért inkább neeeem. Már csak
azért sem, mert Jézusnak nem ezek az eszközei. Egyszer ünnepelte őt frenetikus
extázisban, felsőruháikat lábai elé terítve, pálmaágakkal, gondolom zenével, kiabá-
lással a tömeg, tudjuk mi lett a vége.

A másik, hogy ha ma igazán leülök beszélgetni valakivel, aki vállalja, hogy ő nem
keresztény, az első mondata: az idegesíti igazán a keresztényekben, hogy megpró-
bálják meggyőzni őt arról, hogy Jézust kell választani. Jogos.

Oda akarok kilyukadni, hogy ez a meggyőzéses-dolog nem Jézus módszere. Neki
nem kellenek észérvek. Pozitív, negatív oldal, mérlegelés, rábeszélés, meggyőzés,
hogy „én vagyok neked a legjobb”.

Ha a kérdést megtisztogatom minden sallangtól, leveszem róla a füstöt, divatos
keresztet, flittert, zenét és egyszerűen felteszem a kérdést, „Mit nyersz, ha Jézust
választod?” a következő, egyszerű választ kapom: általa valami pluszt kap az életed.

megmaradni a réginél.
Ismét nincs recept, univerzális meg-

oldás. Aki bátrabb, hamarabb vált, aki
óvatosabb később. A változás kedvéért
váltani (vagy menekülésből, unalomból
beleugrani valamibe) ugyanúgy hiba le-
het, mint kitartani a már tarthatatlan
mellett.

Talán ettől személyes. Kinek mikor
kell választani, váltani. Ki mikor teszi jól

vagy rosszul. Kinek mik a tipikus hibái,
miben kell fejlődnie. Miből és/vagy mit
kell (kéne) tanulnia.

És mindezzel együtt, legjobb tudá-
sunkkal is csak reménykedhetünk a he-
lyes döntésben. Bele kell tennünk a ma-
gunkét, de a többi kegyelem. És olykor
valóban lényegesen több ez.

mis
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(meg)Jelenés

Valami j elenvalóv
á válik, ami eddig nem volt, vagy még

alakult, esetleg csak elrej tetet
t. Pl. most ez az új ság

is megj elent.

A megj elenés
nek lehet oka vagy célj a, olykor „csak”

előzménye.
Akár még j elentése

is. A megj elenő
valamiért

j elen akar lenni, avagy erre kényszerül
. Esetleg j el akar

lenni, a j elenben egy j elentést
felmutatni

.

A j elenlét komoly dolog, olykor feladat, ami a

megj elenés
sel kezdődik,

vagy legalábbis
ekkor lesz

nyilvánval
ó. Ennek része a megj elenés

külcsín j ellege is,

mint a szó másik j elentése.A szój áték (ami persze komoly,

mint minden igazi j áték) nem

öncélú. Egy lehetőségr
ől és

feladatról
szól: meg lehet

j elenni és meg kell j elenni. A

munkatársa
knak lehet, az

új ságnak meg kéne. Többről szól

ez mint egy saj tótermé
kről,

részletek
a

kie. hu/bek
escsaba/ki

emedia

oldalon.
Lehet helyed a csapatban

: )

Olyan ez, mint elmondani egy folyamatosan későn kelőnek, milyen a napfelkelte.
A szó nomád értelmében nincs szüksége rá, hogy tudja, milyen, mégis több lesz az
élete attól, ha lát egy napfelkeltét.

A triviális példa erre: nem Jézust választani olyan, mint lemondani valamiről, ami-
ről nem tudod, mi az. Például azt mondani a síelésre, hogy az szar, mert hideg van,
meg megvakít a hó, meg drága, meg messze van – közben pedig életre szóló élmény
lehet. Vagy nem menni el egy társaságba olyan indokokkal, hogy nem ismerek ott
senkit, meg vidéken vannak, meg olyan dolgokkal foglalkoznak, amikkel én nem,
meg nehéz megszervezni, hogy odajussak – közben ott csücsül közöttük az a sze-
mély, aki megváltoztatja az életem.

Ha másért nem, csak a fentiek miatt is bizton állíthatom: érdemes Jézust válasz-
tani.

És ha őt választod, légy szíves, mint egyébként minden más választás esetében is,
megerőltetni magad és lebontani a sallangokat. Mindazt, amit Jézusról hallottál, és
mindazt, amit te maga gondolsz. Itt értelmet nyer a bibliai vers: „Közeledjetek az Is-
tenhez, és közeledni fog hozzátok.” (Jak. 4, 8a)

Jézushoz minden további nélkül odamehetsz, tőle kérdezhetsz, vele veszeked-
hetsz, vagy csak állhatsz ott előtte, a lényeg: próbáld ki. Válaszolni fog rá.

Nincs még egy ilyen ember. Nincs az Istennek még egy fia. Csak Jézus van. Csak
próbáld ki, milyen őt választani.

-zs-
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Mi lesz a KIE-ből, ha őszülni kezd ?

Mit szólnátok ahhoz, ha azt mondanám megleltem az örök fiatalság titkát? Nos,
nem találtam meg. Továbbra is ez a tudományos tény: nem lehetünk örökké fi-
atalok.

Így sajnos még a KIE-ben is előfordul, hogy valamelyik fiatal viszonylagosan
zsenge életkora ellenére vénnek érzi magát a csoportjában. Attól tartok, hogy sok
ifjút elvesztünk amiatt, hogy nincs egy következő lépcső a KIE után, mely befogad-
ná a már nem olyan fiatal KIE-seket.

Van egy lehetőség: Y's Men Club. Európában ezen klubok működése már jól be-
járatódott. Mi az, hogy Y's Men? Nos, ezt a kérdést én is sokszor feltettem magam-
nak az előző években, de csak nem olyan régen kaptam rá választ. Ehhez meg kel-
lett ismerkednek néhány jól működő magyarországi és pár dán Y's Men Club
életével.

Az USA-ban a már „kiöregedett” 30 évesek támogatói csoportot hoztak létre a
KIE hálózat megalakulásának kezdetén. A KIE nevét (YMCA) az Egyesült Amerikai
Államokban csak „Y”-nak rövidítve használták, a támogatói csoport pedig ön-
magukat „men of and for Y”, a „KIE emberei és emberek a KIE-ért”. Ebből alakult ki
a Y's Men Club név. A név azért is ötletes, mivels annak kiejtése a wise men kife-
jezésre hajaz, ami bölcs embereket jelent.

Tehát a Y's Men egy támogatói csoport. De minek támogatnák ezek az emberek
a KIE-t?

A furfang – és ezt én sem értettem egy ideig – a struktúrában és a hálózatban
van. Egy nagyon jól kitalált rendszerben működnek a klubok. Demokratikus,

KIE Programok őszre - Válogass kedvedre! : )

KRUMPLI

A KRUMPLI nem egy étel, hanem egy KIE program.

Várunk ide is szeretettel!

Itt megismerheted
a KIE különböző munkaágait.

Hogyan is dolgoznak, mit is csinálnak a

többiek. Részt vehetsz kézműves

foglalkozásoko
n, bebiciklizhete

d a Balaton

nyugati csücskét, és kipróbálhatod
magad

akciófigurakén
t - mindezt a helyszínen.

KRUMPLI
Helyszín: Balatongyörök,

Sóvár (a KIE Ifj úsági és Konferencia

Központj a)
Időpont: október 1 1 - 1 3.

Jelentkezés: Kapi-Szabó Zsófi, szabozsofia@ki
e. hu

További információk: a honlapon folyamatosan!
www. kie. hu
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közösségépítő, esélyteremtő, esélykiegyenlítő és
szórakoztató. Látszólag a szokásos hierarchiában
működik mindegyik klub: elnök, alelnök, titkár
pénztárnok stb. Ebben a rendszerben azonban
van egy ex-elnök és van egy leendő elnök is. A
korábbi elnök mentorálja a jelenlévő elnököt és a
leendő elnök pedig figyeli őt, mert a következő
évben ő folytatja a mostani munkáját. Az egyik
legfontosabb alapelv, hogy minden tag lehessen
vezető, ne csak pár ember „uralja” a csoportot.
Persze nem vagyunk egyformák, valaki megijed
egy ilyen lehetőségtől. De a Y's Men-ben el-
nöknek lenni nem lehetetlen küldetés, inkább
egy lehetőség, hogy minden tag beleszólhasson
a klub működésébe, meghatározza a klub arcát
egy adott évben. Ebben nem hagyják őt egyedül.
Ugyanakkor ez a rotációs rendszer megelőzi a
vezetők kiégését is.

A Y's Men Club-ok egyik másik fontos alapel-
ve, hogy jó hangulatot biztosítson, olyan programokat nyújtson a tagoknak,
melyekkel garantált a hasznos kikapcsolódás.

Mindezt úgy teszik a Y's Men-ek, hogy támogatásokat gyűjtsenek és segítsék a
KIE-s fiatalokat. Ennek a megvalósításában segítenek a haza klubok, az úgynevez-
ett anya klub és külföldről is jöhet a segítség.

Rendkívül jó a nemzetközi kapcsolat, a hálózat a Y's Men International-on belül.
Nagyon jól szervezett rendszerről van szó. Régiókat alakítottak ki és különböző
felelősöket bíznak meg a kapcsolattartással.

Magyarország a dán régióhoz tartozik. Ezen belül nagyon jó kapcsolat alakult ki
egyes kelet-európai klubok között, melybe érdemes bekapcsolódni. Szlovákiában,
Bulgáriában, Lengyelországban és Romániában is sok klub működik. Nagyon sok-
féle tevékenységgel rendelkeznek. Romániában sok magyar nemzetiségű klub
szerveződött, ami különösen jó lehetőséget jelent, és ami még nagyon érdekes,
hogy a kelet-európai klubok vezetőinek többsége nagyon fiatal: 30 év körüliek.

A dán régió vezetői minden évben, minden csoportot meglátogatnak és nagyon
szoros kapcsolatot tartanak minden klub elnökkel.

Egy klub felavatását is hihetetlenül komolyan veszik a régiók felelősei, megható
ceremóniával és a Y's Men International legmagasabb szintű képviseletével tiszte-
lik meg egy új klub létrejöttét.

Magyarországon most már négy csoport van. A két szombathelyi, a kemenesaljai
klubok mellett idén nyáron Békéscsabán is létrejött egy Y's Men Club majdnem
húsz fővel.

Reméljük még sok Y's Men Club jön létre hazánkban.
ska
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A Tappancs választása: Erzsébet tábor

Még 201 2-ben adódott a lehetőség, hogy ko-
molyan leüljünk beszélni arról, nem akarna-e
a KIE, főként ifjúsági programokat szervező
Tappancs Bizottsága, csatlakozni az Erzsébet
programhoz. A megbeszélések végül oda ve-
zettek, hogy a Tappancs idén az Erzsébet tá-
borok között szerepelt. Hogy miben is vál-
toztat ez a mi mezítlábas életünkön? Erről ol-
vashatsz alább.

Több megfontolandó, vagy inkább csalo-
gató dolog volt az Erzsébet táborokban. Az
egyik, hogy megtarthattuk a szokásos struk-
túránkat: 1 0 napos nomád sátortáborokat
szervezhettünk, külön fiúknak és lányoknak a
1 0-1 4 éves korosztályban. A másik, hogy
olyan hízelgő dolgokat tudtunk becsempészni
a táborba, amire eddig sokszor nem volt lle-
hetőségünk.

Az egyik, hogy a táborozók 2000 forintért tudtak tíz napot velünk tölteni. A má-
sik, hogy eljutottunk olyan helyekre, mint a tatabányai Aquapark. Táborozóinknak
ajándékba tudtuk adni tábori pólónkat, tudtunk képeslapot és érmeket is csináltat-
ni. Arról nem is beszélve, hogy az Erzsébet táborok egyik előírása a napi ötszöri ét-
kezés, így táborozóink reggeltől-estig voltak ellátva, ha kellett meleg, ha kellett hi-
deg étellel, vagy délutáni, esti nasival. Külön öröm volt számunkra, hogy az Erzsébet
táborok szervezői is jártak nálunk látogatóban és amellett, hogy nagyon tetszett
nekik a táborunk, rengeteg ajándékot is hoztak a gyerekeknek (sapkát, sportzsákot,
jojót, karkötőt és még sorol-
hatnánk). És talán ami a leg-
fontosabb: mindkét táborunk
teljes gőzzel, 30-30 résztve-
vővel és 1 5-1 5 vezetővel mű-
ködött idén.

Elnézve kis országunk tér-
képét megjelölve azokat a
helyeket, honnan is érkeztek
hozzánk idén táborozók, azt
kell mondanunk: a Nyírségtől
az Őrségig, Pécstől a Dunaka-
nyarig érkeztek a gyerekek.
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Így bátran kijelenthetjük, hogy idén sikerült a KIE hírét vinni az egész országban.
Köszönjük a lehetőséget.

A nagy lelkesedésre való tekintettel mindenkit várunk a Tappancs Utótalálkozó-
ján!

201 3. szeptember 1 3-1 5, Csobánkai Cserkészpark. Infók: facebook, ill. Monty
(montovaybalazs@gmail.com).

KIE Programok
őszre - Válogass kedvedre!

: )

KIE és Tappanc
s Munkatársk

épző

Amikor beköszönt
a rossz idő, és átnyírbálh

atatlanná
válik az

őszi köd, az ember könnyen depresszió
ba esik. Ugye Te is

néztél már ki unottan a párás iskolaabla
kon és aludtál már el

úgy, hogy „Na ne máááááááár
…”

De velünk nem kell ezt tenned! Csatlakozz
az ízig-vérig

vidám

Tappancsok
hoz, akiknek az őszi köd kihívás, a párás iskolaab-

lak pedig raj ztábla!
És a „na ne mááááár” is csak akkor

hagyj a el a száj ukat,
amikor az egyikük tizedszerr

e is fej est

ugrik a száraz falevél-ku
pacba.

És ugye nincs is j obb program az őszi szünetben,
mint tan-

ulni? Tényleg, láttad már a Balatont ősszel? Sütöttél már

csokis banánt nagykabátb
an? Ha mindezt még nem próbáltad

-

TARTS VELÜNK! Tedd emlékezete
ssé a szünetedet

.

KIE Tappancs Munkatársk
épző - 1 3- 1 8 éves korosztály

nak

Helyszín:
Balatongyö

rök, Sóvár (a KIE Ifj úsági és Konferenci
a

Központj a)

Időpont: október 29 - november 3.

Információ
k: folyamatos

an a Tappancs facebook oldalán és a

www. kie. hu
-n!
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Hanna és a norvégok

Egy eszméletlen hetet sikerült eltöltenünk a Norvégokkal itt Magyarországon. Nem
csak Békéscsabán, de még a Balatonra is sikerült elutaznunk. A Nagyszalontai ár-
vaházban is csak még jobban meg tudtuk ismerni egymást az alapján ahogy a
gyerekekkel foglalkoztak, illetve ahogyan mi is foglalkoztunk velük.

Tudtam már az elején, hogy nehéz lesz tőlük elválni, de hogy ennyire nehéz legy-
en azt nem. Nagyon megkedveltem őket, és ez köszönhető a programoknak is.
Szerintem nem ismertük volna meg olyan jól egymást ha csak pihenünk egész nap.
Így rá voltunk utalva egymásra és ez jó érzés volt, legalább is nekem igen. Izgalmas
volt megismerni egy másik kultúrát. Voltak dolgok amiket nagyon furcsálltunk. I lyen
volt például az hogy náluk sokan nem esznek zöldséget, vagy csak nagyon keveset.
És voltak dolgok amik nekik volt eléggé különösek, minthogy nálunk udvariatlan
köpködni. Közben náluk totálisan megszokott dolog hogy mindenki köpköd amikor
és ahol akar, még sok lány is.

Nagyon jól esett hogy a többség nagyon nyitott volt, mindkét nemzet közül. Sose
hittem volna hogy egy ilyen élményben lesz részem. Nagyon hálás vagyok mindenk-
inek ezért. Még csak pár napja mentek el, de már hiányoznak. Hiányzik az
életvidámságuk, a bolondságuk. Őrületesen boldog vagyok hogy az egyik sráccal
azóta mindennap beszélünk remélem még sokáig tartani fogjuk a kapcsolatot és
nem csak vele, hanem az egész csapattal. Eléggé a szívemhez nőtt mindenki. És csak
remélni tudom tiszta szívből, hogy sikerülni fog jövőre elmennünk hozzájuk Norvé-
giába.

Hannus–4 nap után



MMuuttaattóó 9. oldal

Norvégok Magyarországon

Idén nyáron néhány diáknak és felnőttnek lehetősége nyílt arra, hogy testközelben
is megismerkedjen egy norvég cserkészcsapattal. Büszkén mondhatom, hogy én is
ezek közé az emberek közé tartozok.

Négy-négy napot töltöttünk Békéscsabán, illetve
Balatongyörökön rengeteg program keretén belül.
Amikor a vonat befutott a vasútállomásra, mindenki izg-
atott volt és nem tudta, hogy mire számítson. Szerenc-
sére a feszültség az este folyamán teljesen feloldódott,
és már akkor látszott, hogy egy élményekkel teli nyaralás
elé nézünk. Az első négy napon nemcsak Békéscsabát,
hanem környékét is bebarangoltuk. Főétkezéseknél
mindig bőségesen
kaptunk ételt a Fiume
étteremben, így sosem
indultunk a következő

kalandnak éhesen. Az ötödik napon kezdtük meg
utunkat Balatongyörök felé. A magyar tenger
gyönyörű képet alkotva maradt meg mindannyi-
unk emlékében. Szállásaink mindenkinek az
elvárását kielégítette. A napok olyan gyorsan tel-
tek, mint a másodpercek, míg végül elérkezett a
búcsú pillanata. Erre a ferihegyi repülőtéren ker-
ült sor. Itt mindenki átölelt mindenkit és el-
határoztuk, hogy következő évben is azon
leszünk, hogy ez az összekovácsolódott egység

újból együtt lehessen.
Ezalatt a nyolc és fél nap al-

att rengeteget tanultam a nor-
vég kultúráról, emellett néhány
szót is sikerült elsajátítanom.
Mindnyájan udvarias és nagyon
barátságos, közvetlen em-
berek. Szerintem az összes
résztvevőnek rengeteg felejt-
hetetlen élményt és energiát
adott ez a bő egy hét. Alig vár-
juk a folytatást!

Ákos
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Az utazásunk két hónap-
pal ezelőtt indult mikor
részt vettünk az az évi
tűzvirág nevű művészeti
rendezvényen. Már har-
madik éve jártunk ide
Naszvadra, mikor talál-
koztunk azzal a lehető-
séggel, hogy egy évre
önkéntesek lehetünk a
YMCA szervezetnél. A
feladatunk az lenne, hogy
művészetet, zománco-
zást tanítunk, és a gyere-
kekre felügyelünk. Cserébe utazhatunk,
új embereket ismerhetünk meg, nyelve-
ket is tanulhatunk, illetve sok minden
mást.

Nem volt kérdés hogyan döntünk, így
hazaérve Magyarországra már csak
összepakolni mentünk és elköszöntünk
a családtól. A hirtelen költözés közepet-
te nem volt időnk felfogni, mire is vállal-
koztunk, hiszen itt hagyunk mindent egy
teljes évre. Se család se barátok se a
megszokott környezet. Eleinte ketten
leszünk egymásnak. Ekkor csak
azzal foglalkoztunk semmit se
hagyjunk otthon. Betka, a főnö-
künk segített a rendrakásban,
hamar tapasztaltunk, hogy bár
kedves és jószívű, de igen hatá-
rozott és tudja, hogy mit akar. Így
a költözéssel nem volt probléma
pikk-pakk berendezkedünk. Rá
három napra ismertük meg San-
jat, egy szerb lányt, aki végül
hozzánk is költözött. Nagyon

kedves, izgága, segítő-
kész embert ismertünk
meg benne. Ráadásul
gyakorolhatjuk az an-
golt, mivel csak így ért-
jük meg egymást. Ehhez
kellet egy kis idő, hogy
hozzá szokjunk.

Mi így hárman vág-
tunk neki a nyári progra-
moknak. Táborról tábor-
ra utaztunk. Csodálatos
helyeken voltunk, ahova
máshogy soha sem jut-

hattunk volna el. Voltunk az alacsony és
magas Tátrában, Németországban,
Chvojnicában és persze környező váro-
sokban is. Rengeteg sok emberrel ke-
rülhettünk kapcsolatba például: néme-
tekkel, olaszokkal, palesztinokkal, izrae-
liekkel, amerikaiakkal, lengyelekkel és
még sorolhatnánk. Az első tábor külö-
nösen azért volt jó, mert ott láthattuk
azokat a gyerekeket, akikkel később
foglalkozni fogunk. Sok vidámságot
okoztak nekünk, de azért volt néhány

Egyik országból a másikba

EVS önkéntes tapasztalatok
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fejfájás is. A sok élmény mellet azért
akadt nehézség is. Volt, hogy nehezeb-
ben értettünk meg magunkat a nyelvi
korlátok miatt. Most fog elkezdődni a
tanítás, már nagyon várjuk a többi ön-
kéntessel. Beindulnak a délutáni kurzu-
sok, sőt a különböző klubok is. Lesz kis-
mama klub, ifjúsági, sport és tánc is egy-
aránt.

Összességében örülünk, hogy itt le-
hetünk. Lehet, hogy csak oktatjuk és vi-
gyázzunk a gyerekekre, de mégis sokat
tanulhatunk tőlük. Nem csak a szak-
mánkban fejlődünk, hanem a jellemünk
is. Türelmesebbek, nyugodtabbak va-
gyunk. A fiatalok sok kreatív ötlet ad-
nak, inspirálnak minket. Arról nem is be-
szélve, hogy ők teljesen máshogy látják

a világot. Ami gondolkodóba ejt minket.
Így hát csak ajánlani tudjuk. Mivel

szélesedik a látókörötök, megtanultok
csapatban dolgozni. Viszont kell hozzá
nem kis bátorság, mert ez ismeretlen
terület. E mellet nem árt, ha tudtok
könnyen barátkozni, kapcsolatot terem-
teni. Ismerj nyelveket, de legalább be-
szélj angolul vagy ismerd az adott tér-
ség nyelvét! A többit, ha akarod, elsajá-
títod. Ami a legfontosabb ismerned kell
önmagad, mert az otthoniak nincsenek
veled. Csak magadra számíthatsz! Légy
önálló és talpraesett! Ha ez meg van
benned, próbáld ki magad.

FruzsiésÁgi
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Hiányzó ölelés

ugye, nem bántalak
nem is kárhoztatlak
ugye te sem
elvisellek

ugye, nem szeretlek
hogy meggyűlölj enek
ugye, nem tettettem
j ó, amit teszel velem

most hozzám tapadsz
arcomban a haj ad
nem látok semmit sem
szavamat nem érted

valami még hiányzik
illatod a pamlagon
tizenhatszor öleltél
én még j ó ember vagyok

ugye, csábítanál
de lila a szád
mondod j ust easy
a pálinka íze

szeress most, engedem
érzem a reménytelent
csak a sötétzöld éj félig
tanulságos még így is

j öj j ahogy vagy
holtodiglan
de menj most, sok év elfutott
Isten is megváltozott ?

az illatod a pamlagon
selymes karod úgy hiányzik
tizenhatodik már meg volt
tudod hogy j ó ember van itt

vagyunk páran így az életben
(te mindig máshogy emlékszel)
mi, s aktuálisan a többiek
annyira könnyedd’ , arin kapsz
mindenen mit az élet kínál
itt vagyok ! give me a free hug !

Békéscsaba, 2013. augusztus 28.
ska




