
Demokratikus világunkban már a 
véleményünket is hangosan ki-
mondhatjuk, ujjal mutogatha-

tunk, bármit megtehetünk, amit akarunk, 
főként ha a nyájunk is egyetért velünk. 
Csak sajnos a népnek vezető kell, kit erő-
sebbnek és többnek tart önmagánál, és 
ha bárki, akárki rámutat eme hős hibái-
ra, bánják, hogy a máglyahalál a történe-
lem folyamán elévült. Kár, hogy ilyenek  
lettünk. Mondatokat ragadunk ki fontos 
szövegekből, azt, amitől jobbak leszünk, 
és amitől természetesen lehetetlenné tesz-
szük a másikat. Szomorú, hogy ezek után 
oly keveseket érdekel a körítés. Mindent el-
fogadunk, mégis semmit sem tolerálunk. 
Vajon egykoron sejtettük, hogy az áhí-
tott szabadság, bőség világában a vadak 
helyett egymásra hegyezzük az íjjakat? 

Első alkalom, hogy egy kipattanó szikra után 
valóban fellángoltak az ötletek, megszüle-
tett a Szabad Gondolat, az a gondolati sza-

badság, amely ott lapul mindannyiunkban, 
de gyengéknek bizonyulunk kimondani. Mi-
nek még egy újság? Ez nem egy újság, ha-
nem egy szórólap, egy tűzgyújtó, amely nem 
aktuálisabb idén sem, mint tavaly volt. 
Nincs kioktatás, nem tartalmaz semmi 
olyat, amit mindenki már ne tudna, ne érez-
ne, nem élt volna át. Árgus szemek kereszt-
tüzében kijelentem, a Szabad Gondolat adni 
kíván, nem elvenni, nyerni nem szeretne, 
veszítenivalója régen nincs. Kíváncsiság, 
tudásszomj, változtatni akarás vagy egy-
szerű szembenézés a valósággal, ez mind 
emberségesebb eszköz, mint az elzárkózás, 
megtagadás. Egy esélyt szeretne, hogy nyi-
tott szívekre találjon, baráti kézszorításokat 
és néhány meleg ölelést. 

Hontalan vagyok,
mert vallom, hogy a gondolat szabad,
mert hazám ott van a Kárpátok alatt
és népem a magyar.

Hontalan vagyok
mert hirdetem, hogy testvér minden ember
s hogy egymásra kell, leljen végre egyszer
mindenki, aki jót akar.

Hontalan vagyok
mert hiszek a jóban, igazban, szépben.
Minden vallásban és minden népben
és Istenben, kié a diadal.

Hontalan vagyok
de vallom rendületlenül, hogy Õ az út s az élet
és maradok ez úton, míg csak élek
töretlen hittel ember és magyar.

Wass Albert 1947

Hontalanság hitvallása

Tetteinkért kötelesek va-
gyunk vállalni a felelősséget, 
lépéseinket a koordináták 
alapján megtenni, menetelni 
előre, mégis késze-kuszán 
megkerülve a morális ér-
tékeket, hiszen míg törvényt 
nem sértünk vele, megtehet-
jük. 

Fotó: blue Kolozsvár - Központi Park

Tetteinkért kötelesek va-

Egy egészséges máért, 
egy szebb holnapért!

Gyergyószentmiklós, 2010. december 20. / I. évfolyam. 1. szám.



Az elején még várjuk, aztán izgalmas, később 
fárasztó, végül nyomasztó. Amikor már a fü-
lünkön jön ki a fahéjillat, a karácsonyi dalok, 

a végtelen tennivalók listája, egyszer csak elég lesz az 
ünnepből – még karácsony előtt. Először úgy meg-
örülünk a feldíszített utcáknak, épületeknek. Aztán 
lépten-nyomon karácsonyfákba és Mikulásokba bot-
lunk, végül pedig csak árcédulákba és emberekbe, tö-
megesen. A rádióból egyre több „Christmas” árad, a 
magazinok, weboldalak is az ünnepi készülődésről 
szólnak. Jó ez, egy darabig. Főleg azok a személyek 
szeretnék eme reklámokat törölni, akik tisztában van-
nak vele, munkahelyüknek hála két órájuk lesz bevá-
sárolni, sütni-főzni, maga az ünnep pedig arra nem 
lesz elég, hogy kipihenje magát. Persze, ez sem általá-
nosítható. Vannak olyan emberek, akik a nyaralás él-
ményeit kiheverve már a karácsonyról álmodoznak. 
Elvégre ez az élet rendje: jönnek az évszakok szépen, 
sorban, és minek örüljünk az egyre rövidülő és egyre 
hidegebb napok közepette, ha nem a karácsonynak? 
Ők lelkesen gyűjtögetik, készítgetik az ajándékokat, 
bogarásszák a karácsonyi recepteket, díszítgetnek és 
élvezik ezt a pár hetet. Nekik semmi sem túl sok, hi-
szen ez az év csúcspontja: végre a családdal lehetnek, 
kiteljesedhetnek az év végi ünneplésben. 

 A legtöbben mégis abba a csoportba tartoznak, 
akik bár szeretik az ünnepet, azért képesek beso-
kallni menet közben. Amikor a munkahelyen is csak 
egyre többet követelnek, és a családi büdzsé is egy-
re szűkösebb, kezd kissé nyomasztóvá válni a kará-
csonyi hajrá. Ilyenkor nincs más megoldás, jobban 
oda kell figyelni magunkra és a lelkünkre, nehogy a 
lényeg elvesszen. Sokkal intenzívebbek az emóciók, 
érzékenyebbek vagyunk, ahogy mindenki más is kö-
rülöttünk. Nyakunkba szakadnak a család kívánságai 
és elvárásai, és a sajátjaink tetejébe mások érzelmei 
is. Év végén akaratlanul is számot vetünk, a sorsunk-
kal, a hibás döntéseinkkel és az el nem ért céljainkkal 
bíbelődünk, amitől az egész karácsony-mizéria még 
súlyosabbnak érződik. Ezért egyrészt érdemes rend-
be tenni a prioritásokat, és nem akarni mindennek és 
mindenkinek megfelelni. Másrészt pedig kell, hogy ki 
tudjunk szakadni a verkliből, ha nem akarjuk az egé-
szet a pokolba kívánni 24-ére. 

Gondoltam, odaadom a nektek szánt aján-
dékot má r most  (a míg még nem késő):
Azért írom, hogy amíg még nem késő, mert 
már javában izzik a karácsonyi, begyűjtési láz.
Tudom, i lyenkor „gondot” szokot t  okoz-
ni a bevásárlás...főleg most, a gazdasági vál-
ság kellős közepén. Mit vegyek, kinek és miből?
Én amondó vagyok, hogy nem kell semmit, de sem-
mit sem venni. Akinek van mersze, egyet próbálja ki, 
hogy idén ne vegyen semmit sem senkinek, mert nem 
„kell”. Hülyeség, hogy kell! (Ki mondta? Miért mond-
ta? Miért hitted el neki? Miért ragaszkodsz hozzá?)
Ha nem veszitek rossz néven, emitt egy né-
hány javaslat  a karác sony i par f üm meg 
társai helyett. Nyilván így is aki úgy gondolja, nyu-
godtan vásárolhat, ha attól érzi jó anyukának, jó 
apukának, jó gyereknek illetve jó szeretőnek magát.
Szóval:
Ünnepek alatt kevesebb túlóra, több együttlét a csa-

Fotó: Jonnie Kalmar, Svédország

 Kellemesek az ünnepek?
Nem titkolom, hogy számomra az ün-

nepek nagyrészben a rendszeres és dús 
étkezés mellett az alvásról szóltak, eb-
ben ki is merültek. A Mikulás bácsi 
eltüntével már lassan kiégett belőlem 
a buzgalom, töröltem a szobák díszíté-
sét is szép lassan, sőt az elmúlt évek-
ben a csillogó- villogó fenyőt is csak 
már „elkészített” állapotában közelítet-
tem meg. Az idén mégis kissé másképp 
indul minden, hiszen az első karácso-
nya lesz a kislányunknak. Így ismét 
fellángoltak a már elaludt gyertyák, de-
korációkat vásárolunk, ajándékok után 
szaladgálunk és  élvezzük minden per-
cét. Reménykedek, hogy 10 év múlva is 
megmarad a lelkesedésünk. 

Ha már végképp kezd elszakadni a cérna, tarts 
időnként karácsony-szünetet. Már mindenik kate-
góriába sorolhatom magam, hisz valamiért mindig 
teljesen más tapasztalatokkal, érzésekkel éltem át 
a karácsonyt, ezért személy szerint azt tanácsolom, 
hogy  keress valami kellemes, nyári filmet, ami segít 
legalább lélekben kimozdítani innen. Kísérletezz a kí-
nai konyhával vagy görög édességekkel, rakd rendbe 
a nyári fotókat, olvasgass utazós blogokat, kezdj el ko-
molyabban edzeni, és pár napig tudatosan ne csinálj 
semmi olyat, ami a karácsonyra emlékeztet. 

Ha lehangoltnak érzed magad, találj valamit, ami 
felvidít, és tedd is meg. Nyugodtan hozz új szabályo-
kat: ha nem viseled jól az ünnepet, nevezd ki az év 
végét a feltöltődés időszakának. Semmiképp se pró-
báld rossz kedved és negatív hozzáállásod azokra is 
ráragasztani, akik igenis örülnek a pillanatnak, még 

láddal, szeretteiddel. Több megbocsátás, több kö-
zös étkezés, több ölelés, több humor, több őszinteség.
Azért gondolom a fent említetteket jó ajándéknak, 
mert ezzel meg lehet ajándékozni a szomszédokat is, 
az ellenségeket is és mindenkit. Nem kerül „lejibe”. 
És hosszú távon talán milliószor értékesebb, mint a 
karácsonyi parfümcsomag (ami ráadásul mérgező).
Természetesen amiket írtam, az mind nem 
igaz. Pontosabban egyben igaz is és hamis is.
Aki kipróbálja és szívből teszi, annak iga-
zabb lesz mint gondolná. Akinek meg nem igaz 
és ragaszkodik is ahhoz, hogy ne legyen igaz, an-
nak nem is lesz igaz soha ebben az életben.
Boldog karácsonyt!                                              

 U.I. Karácsonyi ajándékom virtuális verziója megta-
lálható itt:

http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-
3739057535742805133&hl=en&fs=true

KOKAA

a rágógumijuk is alma-fahéj ízesítésű. Szerezd be az 
ajándékokat minél hamarabb, amíg még mozdulni 
lehet az üzletekben, majd szakíts ki hetente pár órát 
arra, hogy jógázni, szaunázni, masszázsra járj. Ha 
jobban feldob a kreatívkodás, akkor rendezd át a la-
kást, varrj pár új párnahuzatot, függönyt, vagy fesd 
át a nappalit – egy nap alatt megvagy vele. És ha azon 
szerencsések közé tartozol, akik hosszabb szabadság-
ra mennek év végén, akkor találd ki előre, mit fogsz 
vele kezdeni. A kalács-zaba kipihenése nem elég jó 
program, mert nem fog átsegíteni az ünnepek előtti 
mizérián. Addig pedig találd meg azt a részét az ad-
venti időszaknak, ami valóban örömet szerez: a gyere-
kek izgatottsága, a forralt bor kortyolgatása a paplan 
alatt, vagy egy újabb, aranyos kisállatos csokoládé 
reklám a kedvenc szappanoperád szünetében… azért 
nem is olyan rossz ez, ugye?

(Korai Karácsonyi Ajándék)
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A sok, „ha majd eléred azt a kort”, amikor... akkor 
majd mindenben megváltozol jóslat, sajnos (?) 
nálam nem aktualizálódott. Lényegében, az ab-

ban látszik, hogy minden olyan „látszólagos” tulajdon-
ságomat, amit tini bolondságként leintettek, egy idő 
után ferde szemmel kezdték nézni, megszólni. Zavart, 
már- már elhittem, hogy NEKIK van igazuk, VELEM 
baj van. Változni, változtatni lett volna jó, meggyőző-
désem volt, de nem tudtam, hol kell kezdeni, miben is 
vagyok oly rossz, mi a gond velem? Aztán a drasztikus 
lépések előtt óvatosan kezdtem figyelgetni a világ és az 
én viszonyomat, hogy a 3-4 éves gyerekek igenis örül-
nek, ha látnak, mert a fejem búbjáig piszkosan hem-
pergek velük a porban, mert gyerek voltam velük, nem 
kezeltem őket másként, mint magam, bár néhány fel-
nőtt épp ezért cimkézett sok más mellett gyerekesnek 
(amit nem tudok negatív jelzőként felfogni). Hittem a 
gyerekek szeretetében, hittem a kislánynak, aki szá-
mára idegen voltam, mégis sírt az anyukájának, hogy a 
megigért időpontban nem jelentem meg, hittem a nagy-
mamáknak, kik vegyes érzelmekkel mesélték, hogy 
unokájuk folyton rólam beszél, elhittem, hogy jobb va-
gyok, mint tartanak, és igen, hittem, hogy szerethető 
is, így, ahogy vagyok, amivé váltam, amilyen vagyok. 
Magyarázatként felhozom eme közhelyet: a részeg em-
ber és a kisgyerek az igazán őszinte. Eldöntöttem, nem 

háborúzok önmagammal, és nem érzem szükségsze-
rűnek, hogy mindenki „megértsen” „megfejtsen”, töb-
bé nem tartottam magam skandináv rejtvénynek, nem 
járt fődíj senkinek, ki megpróbált megismerni. Kelle-
mes béke telepedett le bennem. Mentem dolgomra né-
hány hónapja (még nyár volt) s egy közeli ismerősömet 
idézve: az emberi ruháim ismét a szárítóban voltak 
(ez részemről bárki számára érthető, vagyis észlelhe-
tő). Jött szembe egy 3-4 év körüli leányzó és, feltétele-
zem, az anyja. A kislány nagy kerek szemekkel bámult, 
majd rángatta a nő karját, valamit mondott. A höl-
gyemény idegesen rám nézett, majd azonos stílusban 
mordult valamit a kicsinek. Kitippeltem, hogy a be-
szélgetés lényege, hogy „anyu, az mi? ember lelkem, 
csak bolond” lehetett VOLNA, de ámulatomra nem 
az volt. Ahogy már kínosan közeledtünk egymáshoz, 
a leányzó sietősen megállt előttem, anyja feje vörös. 
„ Olyan szép vagy, megölelhetlek?”- jött a kérdés.
Huh, nem tudom életembe éreztem-e magam ilyen 
szinten kínosan, de megtanultam hogy eme hülye hely-
zeteket is kezelni kell, hisz minden „kezicsókolomot” 
köszönő gyereket sikerült már majd megsíratnom, 
későn kapva észhez, hogy a horrorisztikusan eltor-
zuló arcom a bűnbak. Szóval felraktam egy mosoly-
nak nevezhető grimaszt és ösztönösen a nőre néztem, 
akkor már derekamon érezve a vékonyka karokat. 
„Én... én megmagyaráztam neki, hogy nem sza-
bad, a néni majd megharagszik, de nem 
ért a szóból” mondat törte meg a csendet.
„öööö, dehog y ...nem gond...”-szer ű mo-
tyogás, széles vigyor, gyors léptek zárták a 
jelenetet, bár be kell vallanom, legszivesebben ösz-
szeborzoltam volna a buksiját és elviszem fagyizni.
Már néhányszor kitaláltam, hogy ezt az élményt meg-

osztom, frissen, még aznap levázlatoltam, nem tu-
dom miért, de értékes egy két perc volt. Maga a tény, 
hogy egy akkora emberke odaáll egy, valljuk be, ab-
ban a helyzetben semmiféle bizalmat nem gerjesztő 
idegen, számára felnőtthöz és engedélyt kér rá, hogy 
megölelhesse. Persze, mindezt olyasfajta őszinteség-
gel tegye, hogy az ember könnyekig képes meghatódni.
Mi tagadás, erősen jólesett, a hirtelen zavaromat 
szétáradó melegség váltotta fel.  Ismételten bizonyí-
totta számomra, hogy bárkit el lehet fogadni, és sze-
retni, első ránézésre, no meg, hogy nincs gond sem 
velem, sem a világgal, csak meg kell tanulnunk minél 
harmónikusabban együtt élni.

Fény a napsugárban

Manapság nem sokat alszom, ami nem panasz, 
mert így érzem, hogy sokkal jobban ki tudom hasz-
nálni a napjaimat. Van időm nappal a lányomra, késő 
délután a baráti csevegésre, este a sziesztámra, éjjel a 
munkálkodásra, no meg a hírek begyűjtésére. Van egy, 
véleményem szerint, amennyire a keretek engedik, 
hiteles hír-csatorna, amit gyakran hallgatok. (igen, 
hallgatom, mert nézni nem igazán van mit). Éjsza-
kai ismétlés, a roma elnevezést hivatalosan cigányra 
szeretnék a román közhasználatba cserélni. Nyílt vi-

ta, pro- kontra, ahogy illik. Sok okosat mondtak, tény. 
Természetesen a jelenlévők között volt izzig vérig ro-
ma származású, komoly beosztású, iskolázott személy 
is, aki nem az a fajta, akire mi mutogatva mondanánk, 
hogy cigány. Nagyon szépeket mondott, történelmük-

ről, kultúrájukról mesélt. Csak ő nem akarja látni, 
amit én...  Miért nem beszélt senki a mi, kirekesztett, 
mocskos, szegénységben éhező romáinkról? Tényleg 
az a legnagyobb probléma, hogy nevezi magát a hi-
vatalos papírokon, míg az általunk ismert réteg még 
olvasni sem tud? Valamiért mindig is mély szimpá-
tiát (ha lehet így nevezni) éreztem ezekkel a mezítlá-
bas gyerekekkel szemben. Nem tudnám bántani őket, 
nem ők a hibásak, hogy a társadalom kirekesztettjei-
nek gyermekeiként jöttek világra, őket nem kérdezte 
meg senki, hogy putri vagy palota. Fáj látni, nap mint 
nap, ahogyan az 5 éves gyerekek a kóborkutyákkal 
harcolnak, hogy egyenek. Mit csinálunk mi? Felpo-
fozzuk. Ezek után meg mossuk kezeink, hogy nem, 
mi nem tehetünk róla, hogy pár év múlva olyanná vál-
nak, amilyenek. Van néhány kis barátom, akikkel jól 
megvagyunk, ők játszanak, gyakrabban kukáznak a 
lépcsőház mellett én meg postagalamb hiányában do-
bálok nekik narancsot, csokit, kekszet, szendvicset, 
megesett már, hogy pulcsit, tejet. Sosem vártam, hogy 
hálálkodjanak, mert valójában a lelkem nyugtatta a 
tudat, ma nem lesz éhes, még akkor sem, ha otthon el-
páholják, miért nem koldulta össze az előre kiírt, na-
pi kvótát. Ismernek már név szerint, ami nem zavar. 
Kaptam én is tőlük, többet mint elvártam volna, hi-
hetetlen, de nem felejtenek. Van egy kedves fiú, egy 
iskolába jártunk, majd jött nekem a liceum, neki az ut-
caseprés. Szoktam venni neki kiflit. Ha szóltam, most 

nincs pénzem, elfogadta, nem könyörgött. Pár éve so-
kan indultunk vonattal el, de hiányzott még egy sok-
szögű 5000 lejünk, hogy mindannyian vehessünk 
jegyet. Megoldás nem lévén megláttam őt, guberált. 
Leszólítottam, kértem tőle 5000 lejt kölcsön, és ide-
adta a dupláját, hozzátéve, ne add meg, ennyim van, 
kaptam már eleget, ÖRÜLÖK, HOGY SEGÍTHET-
TEM. Szintén ő volt, kinek egy kifli áránál többet ad-
tam, amit vásárlás után visszahozott nekem. 

A legszebb példám, amivel talán belopom az üzene-
tem a szivekbe: a pici lányommal mentünk egy helyi 
NagyonNagy bolt parkolójában, mikor szembe talál-
koztunk két leányzóval, nem volt fél órája, hogy enni 
adtam nekik. Lányomnak igencsak tetszett, hogy to-
logatják az üres, no meg a bazárral teli kocsikat, hagy-
tam, bámészkodjon. Közel nem engedtem, mert azért 
nem tartottam szerencsésnek, hogy a szájába vegyen 
valamit a portékából. A kislányoknak is tetszett a dolog, 
főleg mikor a kicsi fogatlan mosollyal illette őket. Maj-
szolták a krémes tésztát, suttogtak valamit, és a copfos 
lány kotorászni kezdett a gyűjteményben, előhúzva, 
egy, kisbabáknak szánt, kartondobozos epres tejecs-
két, márkásat ám! Idenyújtották, hogy nekik még van, 
hat dobozzal kaptak, segélybe. Narancssárga dobozos 
rágógumit is kaptak, azt megmutatták, csillogó sze-
mekkel figyelték, hogy elfogadom az itókát, őszintén 
örültek, hogy ők adhatnak, mert kaptak valamit, amit 
egy adományozótól sem: egy őszinte mosolyt. 

Érdekes érzésnek bizonyult fel-
nőni, avagy pontosítva, koromból 
kifolyólag becses tagjává válni a na-
gyok világának, ami számomra va-
lójában annyit tesz, hogy néhányan 
„lecsókolomoznak”. 

Társadalom pereméről üzenik: szeretnek

Fotó: blue                                          A történet főszereplői – Gyergyószentmiklós,  Főtér

Fotó: blue                                                                                                          Dublin, Írország
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ber és a kisgyerek az igazán őszinte. Eldöntöttem, nem Már néhányszor kitaláltam, hogy ezt az élményt meg- harmónikusabban együtt élni.

Társadalom pereméről üzenik: szeretnek



Szabad gondolatot mentünk megbe-
szélni kedves segítőtársammal a Slá-
ger Center büféjébe. Odafele a fuvar adott 
volt, ezért nem öltöztem túl vastagon.
Miután elteltt egy óra, magunkra maradtunk, 
mondhatni segítettünk a tulajdonosnak be-
zárni. Elindultunk hazafele láb-busszal, mi-
közben szembesültünk a ténnyel, hogy tél van 
és egyre télebb... Nagyon fáztam. Szép lassan 
az összes szabad gondolatot kiölte fejemből a 
december esti friss levegő, amikor a szárhe-
gyi úton egy ismerős kapuja előtt tartottunk.
Mondtam Rékának, én fázom és ahogy ezt ki-
mondtam, már meg is lett nyomva a Csergőék 
csergő csengője! Hamarosan nyílt is az ajtó és 

Csergő úr nagyon kedves, mindig mosolygó te-
kintete köszöntött bennünket. Fáztomban csak 
annyit mondtam: Jó estét! Nagyon fázok! Szüksé-
gem lenne egy kabátra! A házigazda sem tartotta 
sokáig szóval a megfagyottat. 180 fokot változta-
tott eredeti irányán és nemsokára megjelent egy 
hatalmas, vastag, kék téli kabáttal a kezében.
Megköszöntük neki a hezzánkvalót és folytat-
tuk utunkat hazafelé miközben a gondolatok új-
ra felszabadultak a kölcsönkért kabát melegétől.
Igaz, ami igaz: a kabát olyan volt, mintha rám 
szabták volna. Nagyon tetszett nekem a kölcsön-
kért, jó szívvel adott ruhadarab. Éreztem, hogy 
bármikor segítenék Csergő bácsinak egy na-
pot a favágásban érte, amit természetesen még 

mindig fenntartok. De mégis felhívtam a lá-
nyát, hogy mikor is vihetném vissza a kabátot.
Erre a kérdésre viszont azt válaszolta, hogy épp 
azon tanakodtak a szülei, hogy ha a kabát tetszik 
nekem, akkor meg is tarthatnám, mert ők nem 
igazán használták, túlméretezettsége miatt. Vé-
letlen? Méghogy ez véletlen? Nem létezik, azaz 
létezik, de csak azért, hogy figyeljünk rá. Mondd 
ki, ha segítségre szorulsz és vedd észre, ha va-
lakinek pont a te segítségedre van szüksége és 
megtörténik a csoda!

Te hajlandó lennél adni egy kabátot fázó fele-
barátodnak? Azt gondolod, hogy igen? Gondo-
lod vagy meg is teszed? Mit ér a gondolat, ha bent 
marad és soha nem kerül a felszínre?

Régi barátomtól elszakított a térbeli és időbeli 
távolság. Nem találkoztunk már több mint tíz esz-

tendeje, amióta elhagytuk a gimnázium padjait. Ez 
persze csak kifogás, hogy ne érezzük hülyén ma-
gunkat és hogy a felelősséget átruházzuk az időre 
és a térre, meg persze a jó öreg társadalomra, aki 
képes vállalni a felelősséget minden személyes bú-
bánatért (milyen szépen hangzik ez a hazugság... ) 
Csodák csodája, két hónapja úgy hozta a sors, hogy 
újból padtársak lettünk. Arra lettünk figyelmesek, 
hogy bár eltelt tizenhárom év, még mindig túl sok 
a közös bennünk azon kívül is, hogy egy nap szü-
lettünk és a jobb szemünkkel születésünktől fog-
va nem látunk jól, ami az elmúlt tizenhárom évben 
nem sokat változott.

Mondám neki úgy két hete, hogy ejsze ven-
nék egy Trabantot, ugyanis a motoros szezon 

már lassan a vége fele közeledik és ha belefogok 
a „Szabad Gondolat”-ba, szükség lesz egy jármű-
re, amiben nem havazik és nem áznak el az újsá-
gok. Azt mondja ő erre, hogy hagyjam a fenébe a 
Trabcsit mert állandóan javítani kell. Én kitartó-
an ellenkezek, hogy márpedig nekem a kedvencem 
a Trabant! Aranyos kicsi autó és én annál több-
re nem vágyom. Azt válaszolja, hogy ad ő nekem 
egy kocsit, csak a Trabantokat ne bántsam. Mit 
mondjak még? Meg van a Seat. Szebb mint ami-
re valaha is vágytam volna. Már lassan jogilag is 
az én tulajdonomat képezi. Egy csöppnyi érdekes-
ség a történetben, hogy én egy olyan jó ember va-

gyok, hogy máris megosztottam ajándékomat az 
állambácsival. Teljesen önkéntesen adtam neki 
1009 lejit „Környezetvédelmi Adó” címszó alatt. 
Nem vagyok biztos benne, hogy jól emlékszem a 
megnevezésre, de valami ilyesmit mondott az úri-
ember, akitől megkérdeztem, hogy akkor most mi-
re is fizettem 1009 lejt. A lényeg mindenestre az, 
hogy ez a címszó régebb más néven volt ismere-
tes, és valószínüleg még átkeresztelkedik majd az 
idő múlásával, ami nem is lenne nagy baj, ameny-
nyiben az összeg folyamatosan tartana a zéró fele 
a névváltás függvényében (analízis).  Azért elgon-
dolkodtató, hogy mennyire elővigyázatos és fele-
lősségteljes ez a mi állambácsink. Te nem is kell 
gondoskodjál a környezetedről, felelősséget sem 
kell vállalnod, nem is kell gondolkodj, lelkiisme-
retre sincs szükséged, hiszen az összeg kifizetése 
után az autód egyáltalán nem szennyezi a környe-
zeted, a károkat melyeket okoznál egyébként kor-
rigálja a te pásztorod, mindent megtesz helyetted, 
érted, érted? Eltelik egy kis idő és arra gondolsz, 
hogy a fent említett feladatokat nem kellett volna 
kiadd a kezedből, mert egyre nehezebb minden, 
de már késő! Állambácsi vigyáz rád és sajognak 
a sebeid...

Volt egyszer egy lány, aki születésétől fogva vak 
volt, ezért utálta az egész világot, és benne minden-
kit, kivéve a barátját...Ő mindig ott volt vele, segített 
neki, és bíztatta.. míg végre eljött a nap, a lánynak 
találtak végre donort, aki felajánlotta a szemeit..A 
lány nagyon örült neki, barátja megkérdezte tőle,: 
ha látni fog hozzá megy-e feleségül? A lány „IGEN”t 
mondott. Az operáció sikerült, mikor a lány először 
kinyitotta a szemeit, a barátját látta, de Ő is vak 
volt. A fiú megkérdezte, hogy akkor most már hoz-
zá megy? De a lány elutasította, pár napon belül, 
kapott egy levelet, amiben a fiú megköszönte ne-
ki az összes gyönyörű átélt pillanatot, és a levél vé-
gén állt egy sor:

                   „VIGYÁZZ, KÉRLEK, A SZEMEIMRE.”

Volt egyszer    
  egy lány...

Téli kabátom története

Trabant helyett Seat?

Fotó: blue                                                                                                                                                                                                           Jerez de la Frontera , Spanyolország
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Trabant helyett Seat?



Böjte Csaba: 
Hol van Nicaragua?

Megvilágosodni bárhol lehet! 
A heg yekben, hol sok a fa, és jó a leve-
gő.  De semmiképpen sem eldugot t  t i ro -
li v illában, színes televízióval s szaunával. 
Van itt egy elhagyott bánya Kismuncselen, Dévá-
tól huszonnyolc kilométerre. Négyszáz bányász 
dolgozott ebben az ón- és rézérc bányában, fent a 
hegyek tetején. Két éve bezárták, s aki tehette, ott-
hagyta a náddal és kátránypapírral födött barak-
kokat. Sok az összedőlt üres barakk, de vannak 
még vagy harmincan-negyvenen , akik ott laknak. 
Egyfelől a csodaszép természet, másfelől a feltépett 
föld, elvérzett családokkal, emberekkel.

Ott megtalálhatod Nicaraguát.
H e l y e t t e d  l e m o s n é k  m a g a m -

r ó l  m i n d e n  f e s t é k e t ,  f e l ö l t ö z n é k  n a -
gyon egyszerűen, és egy hálózsákkal, négy 
vekni kenyérrel kimennék oda, ahol megállt az élet. 
A z idióta k isgyermekekkel elmennék mál-
nát szedni, gombászni. Megtanulnék kosarat-, 
seprűt kötni Mariska nénitől, aki pont olyan 
fehér ember, mint mi, csak nincs senkije, és ha-
vi 160 ezer lej segélyből kellene megélnie. De 
ez lehetetlen: ő tudatosan készül az éhhalálra. 
Elbeszélgetnék szomszédasszony ával,  akinek a rák 
az orrát teljesen leette. Ő nem tesz semmit, - szok-
ja a halált.

Megismerkednék Annamáriával, akinek nincs se 
apja, se anyja. Testvére nevelte fel, 15 évesen szül-
te első gyermekét egy részeges bányásznak, akivel 
olyan viskóban lakott évekig, amelybe esténként 
beengedték az állatokat is. Most sok az üres la-
kás, és máshol laknak, de férje ugyanúgy veri őt 
is az ostorral, akár az állatokat. Elbeszélgethet-
tek arról, hogy anyósa hogyan őrült meg, és fu-
tott meztelenül a földeken, míg meg nem halt. De 
azt is megbeszélheted vele, hogy valóban medve et-
te-e meg a négyéves kisfiút az erdőben, vagy talán 
a kutyák? Ő még nincs húszéves, de két gyerme-
kével már olyan sokat élt, mint más száz év alatt. 
Szintén itt lakik egy vénséges nagymamával négy 
idióta gyermek, egy kimondhatatlanul koszos ház-
ban. Fogyatékosok, de sokat tudnak mesélni az élet 
titkairól. Hosszan nézték, ahogy a nagyapjuk a fáj-
dalomba beleőrült és belehalt. Kezdetben csak egy 
seb volt a lábán, amely üszkösödni kezdett, s ahogy 
teltek a hetek, a férfinak fekete lett térdtől lefelé a lá-
ba, és nagyon büdös. Lábát lógatva feküdt, és üvöl-
tött - akkor már nem nézett vissza senki a szeméből. 
Másnap belehalt abba a karcolásba, amelyet felé-
tek egy kis sebfőző vízzel és ragtapasszal elintéznek. 
De szóba állhatsz egy tizenhárom gyerekes anyá-

val, aki most veszítette el legnagyobb fiát, az egyet-
lent, aki munkába állt és dolgozott. Férjénél van a 
bánya kulcsa, ott tartják a kredencben egy cukros 
dobozban. Elkérheted, és lemehetsz az aknához. 
Minden ott van, a csillék, bennük az érc, a mun-
kavédelmi sisakok, minden, mintha csak most 
hagyták volna félbe a hajtást a bányászok. Csak a 
hozzáértő szemek látják, hogy itt meghalt minden. 
Először mellbe fog vágni mindaz, amit látsz, hal-
lasz. Lehet, hogy sírni fogsz, és átkozni ezt a vilá-
got, amelyben jól fésült alakok háromszáz eurót 
adnak egy kutyáért, de egy nyomorult gyermek 

meg kell hogy éljen havi tízeurónyi segélyből. 
Nem érted, hogy lehet az, hogy ezeket az em-
bereket a társadalom kivitte a hegyekbe kom-
munizmust építeni, s most annyi pénzt sem ad, 
hogy napi fél kenyérre jusson, nem beszélve hús-
ról, buszjegyről, villanyszámláról, orvosságról. 
Egy őrült eszme felsodorta őket a hegy tetejére, 
s mint az elhaló hullám, lerakta, otthagyta őket. 
Már nem fegyveres őrök, hanem a mérhetetlen sze-
génység, a nyomor s ennek gyermeke, a fogyatékos-
ság meg az emberek közönye tartja fogva őket.

Nagyon furcsa ötleteid lesznek. 
Lefekvés előtt azon fogsz gondolkodni, hogy rab-

lóbandává kellene átszervezni ezeket az embere-
ket. Magad is csodálod, hogyan önt el a gyűlölet, 
és lassan felfedezed magadban az anarchistát. 
Hangosan kimondod, hogy nem érdemli meg 
az életet az a társadalom, melyben a kutya 
több húst eszik meg egyszerre, mint egy gyer-
mek egész hónapban. Félelmetes erők szaba-
dulhatnak fel benned, de ne siess, ne kapkodj, 
és ne dönts, próbálj meg nagyon nyitott lenni. 
Másnap sétálj egy nagyot a természetben, nézd a fá-
kat, a felhőket, a madarakat. Közben sírhatsz, ká-
romkodhatsz, imádkozhatsz.

A fontos az, hogy dőljenek le falaid.
Omolj össze. Engedd be életedbe mind-

azt, mi körülvesz. Ne te légy, aki belép hozzá-
juk. Ne csinálj semmit. Ne szervezd ezt a világot. 
Nicaraguában nem formálunk, hanem formá-
lódunk, nem tanítunk, hanem tanulunk. Nem 
adunk, hanem kapunk. Neked előbb meg kell vi-
lágosodnod, hogy magad is árasztani tudd a fényt. 
Alulról nem látod a perzsaszőnyeg mintáit. Emel-

kedj fel, a nagy egészt nézd. Vedd észre, hogy 
a sötétet nem lehet ütni, vágni, törni. A sötét 
egyszerűen a fény hiánya. Nem kell harcolni a 
sötétség ellen, nem lehet erővel összetörni és ki-
lapátolni. Csodálkozz rá a napra, amely megje-
lenik, és körülötted minden formát, életet kap. 
Mindez egyszerű, de át kell élned. Dél felé edd meg 
száraz kenyered. Lassan, komótosan harapj, ügyelj, 
hogy egyetlen morzsa se hulljon a földre. Tudd, hogy 
a napfénynek és a sárnak gyermekét, a kenyeret 
eszed. Csodálkozz el azon, hogyan tud ilyen finom 
lenni az üres kenyér. Keress egy forrást, de ne siess! 
Add meg a módját: ereszkedj térdre, érintsd szádat 
a forrás vizéhez, mintha csókolóznál, és csak aztán 
igyál. Érezd, hogy átjár a kristálytiszta hegyi forrás 
vize. Eggyé válsz a földdel, beléd hatol az élet. Nézd a 
forrást, nézd a sarat a forrás fenekén, lásd, fogd meg a 
kezeddel. Hunyd be a szemed, és érezd a fényt, a me-
leget, mely kenyeret, vizet fakaszt. Menj tovább. Ta-
lán megérted, hogy te is ez vagy: marék por csupán. 
Ha valahonnan fentről rád hull a végtelenül tisz-
ta és szent fény, te is képes leszel néhány magot be-
fogadni, és kenyeret adni, forrássá válni. Mindez 
végtelenül tiszta és egyszerű: láss, higgy, szeress. 
Az idő nem fontos, ne sajnáld a napokat. Az ünnepi 
ebédhez a szakácsnő sok-sok mindent belevág egy 
nagy fazékba, ezért te is fogadj be mindent Nicara-
guában. Hordozd saját magad és mások fájdalmát, 
a titkokat, melyek körülvesznek.

Ne siess!
A z eszmélés la ssa n,  de bi z tosa n,  vég-

t e l e n  c s e n d b e n ,  d e r ű s e n  t ö r t é n i k … 
Környezeted megzavarhatja, de meg nem szakíthat-
ja mindezt. Lassan lehiggadsz, megnyugszol. Kitisz-
tulnak gondolataid, vágyaid, hatalmas béke önt el.

Megvilágosodsz.
Minden nagyon egyszerűvé, áttetszővé válik. Fel-

sejlik Isten végtelen nyugodt keze vonása a Világon. 
Mint felhővé szelídült tajték, onnan fentről mindent 
sokkal tisztábban fogsz látni. Források fakadnak 
fel benned. Érezni fogod magadban az erőt, amely 
most már nem magadért: értük, a Világért fakad. 
Már nem harcolni akarsz, hanem teremteni. Nem 
gyűlölsz senkit és semmit, nem pusztítani akarsz, 
hanem segíteni, alkotni, életet adni, a beléd áram-
ló fényt továbbengedni, -árasztani. Hiszed, hogy 
nemcsak része vagy a világnak, hanem partnere a 
mindenséget szeretetből szakadatlanul tovább te-
remtő Istennek.

Szelíden belesimulsz az Úr kezébe, a Jó 
Pásztor lábához kuporodsz.

Érzed, hiszed, ha szólít, erőd lesz vezetni a nyá-
jat. Minden a helyére kerül, és már nem zavar 
semmi. Érzed a hegyeket mozgató erőket magad-
ban, tudod, hogy emberek fognak születni, talpra 
állni, gyógyulni szavadra. De még ez sem fontos. 
Semmi sem fontos, csak az a kapcsolat, mely, 
mint a nap, lassan felkel, és beragyogja világodat. 
Istennek társa vagy, megvilágosodtál, ott vagy  
Nicaraguában!

Ajánlom e gondolatokat egy barátom-
nak, aki sok pofont kapott mostanában, 
s azt hiszi, hogy összedőlt a világ. Pá-
nikba esett, menekülne bárhova, ki eb-
ből a romlott világból. Ahogy ő mondja, 
Nicaraguába.
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Tisztelt Polgártársaim!
 

Le n n e  e g y  k é r d é s e m .  G o n d o l t a m 
it t teszem fel, mert it t több a hozzá-
ér tő ember (pol it ik us,  pol it ik át  kö -

vető-kedvelő, közéletben aktív) ember van.
Kérdésem: mi ez a kötelező lakásbiztosítás? Hon-
nét jött ide? Ki támogatja? Kinek van szüksége rá?
Engem személyesen senki nem kérdezett, hogy 
lenne -e szükségem egy ilyen lakásbiztosításra.
K i  d ö n t ö t t e  e l  h e l y e t t e m ,  h o g y  n e -
kem erre van szükségem? Megkérem emel-
j e  fe l  a  k e z é t ,  a k i ne k  s z ü k s é ge  v a n  r á 
és éljenzi ezt a „kötelező lakásbiztosítást”.
Tudomásom van arról, hogy ez a régi időkben 
úgy ment, hogy ha valahol belecsapott a vil-
lám a hatsóépületbe, kondultak egyből a haran-
gok és mindenki ott volt vedrekkel tüzet oltani. 
Következő héten meg segítettek kijavítani a ká-
rokat. Más szóval: volt közösségi élet, volt együ-
vé tartozás, volt szeretet, ami ezt lehetővé tette.
Most már nem is kell köszönjenek a szomszé-
dok egymásnak, mert jön az állam vagy a biz-
tosítótársaság és elintéz mindent... 

Ki szavzta meg helyettem a kötelező lakásbiz-
tosítást? Ki adta voksát helyettem is? A mi kö-
zös akaratunkat képviselné ez? Gyergyó lakosai 
is eldöntötték, hogy kötelező  lakásbiztosítás-
ra van szükségük és képviselőnk előterjesz-
tette ezt a parlamentben, ott meg elfogadták? 
M e g k é r e m ,  v i l á g o s í t s o n  f e l  v a l a -
ki! Én túl buta vagyok ehhez...nagyon egy-
szer ű vag yok, tudat lanságom nem engedi, 
hogy ezt én megértsem. Kérlek segitsetek!
Egyelőre úgy döntöttem, hogy lesz ami lesz, én 
vállalom, hogy nem fizetek kötelező lakásbiz-
tosítást és bízok benne, hogy nem leszek egye-

dül. Nem csak azért, mert amúgy sincs pénzem, 
hanem azért is mert elhatároztam, hogy a ha-
zugságot, a kizsákmányolást a kormány által 
gyakorolt önkényuralmat, a félelmet nem fogom 
táplálni, mert ha én is rábólintok ezekre az anti-
szociális merényletekre, megérdemlem, hogy jö-
vőre még egy adót sózzanak a nyakamba és még 
egy kötelező biztosítást. Megkérlek szépen ked-
ves olvasó, hogy te is tűnődj el, hogy ez az a jö-
vőkép ami megnöveli benned az életörömet, a 
jövőbe vetett bizalmat, az életszeretetet, amit 
majd átruházol, beleültetsz gyermekeid érték-
rendjébe?

Kötelező lakásbiztosítás?

Következő számunktól indul az egészség ro-
vatunk, melyben mindenféle, köztudatban 
paranormálisként elterjedt gyógyítóval elbeszél-
getünk, mindezek mellett természetes testi- lelki 
gyógymódok titkát is fejtegetjük. 

Ép testben, épp 
hogy lélek... 

NE GONDOLKOZZ, CSAK BÓLOGASS, NE 
SZERESD FELEBARÁTODAT CSAK FIZES-
SED AZT AZ ADÓT ÉS A BIZTOSÍTÁST, 
DOLGOZZÁL KÉT MUNKAHELYEN, NE 
PIHENJ, NE MENJ KIRÁNDULNI, NÉZD 
MEG MINDEN NAP A HÍREKET LEHE-
TŐLEG TÖBBSZÖR IS,  A SOROZATOKAT;  
MENJ NÉHA A SZOMSZÉDBA ÉS PANASZ-
KODJ, VÁSÁROLJ, VEDD MEG A LEGKOR-
SZERŰBB TERMÉKEKET MERT AZ ÁLTAL 
LESZEL ELISMERT ÉS ÉRTÉKES RÉSZE A 
TÉGED KÖRÜLVEVŐ KÖZÖSSÉGNEK...ÉS 
HA MÁR NYAKADIG ÉR A NYOMORUSÁG 
SIRJÁL ÉS KÁROMOLD AZ ISTENT, MERT Ő 
A FELELŐS A TE BOLDOGTALANSÁGODÉRT.
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Kedves olvasó! 

Lapunknak nem célja a pénzszerzés, zsebeink 
megtömése. Létrejöttének legfőbb oka az, hogy 
bár több napi/ heti lap létezik, azt éreztem, hogy 
az egészből hiányzik egy dolog: a Szabad Gon-
dolat. Kell, hogy legyen egy olyan újság is, ami 
reklámoktól, pletykáktól teljesen mentes, mert 
meggyőződésem az, hogy a felsoroltak csak be-
szennyezik a szabad gondolat fogalmát, leg-
alábbis azt az alapkoncepciót, amiért te, kedves 
olvasó, ezt a lapot a kezedben tartod. Egyelőre 
önerőből, támogatók nélkül indulgat a gondo-
lat. Te leszel az, aki majd az első néhány szám 
után eldöntöd, hogy szüksége van-e Gyergyónak/ 
S z é k e l y f ö l d n e k  a  S z a b a d  G o n d o l a t r a .
Az újság értékét te fogod meghatározni! A ké-
sőbbiekben azokon a helyeken, ahol az újság 
megtálalható, kis urnák lesznek felállítva, hogy 
abba beletehesse kedves olvasónk, az álta-
la megszabott, tetszőleges pénzösszeget, amit 
úgy érez, hogy odaadna a Szabad Gondolat-
nak, hogy az továbbra is elérhető legyen min-
den szabadságát fontosnak tartó ember számára.
A lap alapelvei közé tartozik,hogy mindennél 
hatalmasabb erő a szeretet, aminek ha őszinte 
szívből jön, közösségformáló, gyógyító, feleme-
lő és teremtő ereje van. Lapunk az emberi érté-
keket helyezi előtérbe az anyagiakkal szembe.
Tudjuk jól, hogy Ő, aki létünket teremtette, nem 
tehette volna meg, ha nem szívből jővően, mély-
séges szeretettel és tisztelettel végzi munkáját.
Nem célunk bárkit is megsérteni, támadni gon-

dolatainkkal, de ugyanígy a hazug udvari-
asság sem, mert minden ami a hazugságra 
épül, legyen az egy mosoly vagy egy segít-
ség, az megöl, lehúz, és elveszi a jókedvünket!
Őszintén reméljük, hogy Gyergyónak és kicsinyke 
Székelyföldünknek szüksége van a Szabad Gon-
dolatra. Bízunk benne, hogy te, kedves olvasó, 
lapunk/lapod fontos támogatója, terjesztője, író-
ja leszel, mert a Szabad Gondolat az nem enyém, 
nem a Marikáé és Pistáé, hanem az enyém, a ti-
éd, a MIÉNK és mindenkié, akit kicsi közössé-
günkben, az őszinte felebaráti szeretet vezérel!
Fontos, hogy lapunk teljesen vallási, politikai, 
gazdasági elkötelezettségtől mentes legyen és 
maradjon, mert csak így lehet a Szabad Gondo-
lat igazán szabad. Ezért arra kérlek, ha kapsz tő-
le valamit, azt ne tartsd magadnál, hanem add 
tovább; ha úgy érzed, hogy hatalmadban áll se-
gíteni, segítsd, hogy a lánc ne szakadjon meg.
Elképzelhető, hogy barátokat szerzünk a Szabad 
Gondolattal, de előre láthatóan nem mindenki-
nek fog tetszeni. Itt fontosnak tartom megjegyez-
ni, hogy mi nem haragszunk senkire és szeretjük 
ellenségeinket is, mert hisszük azt, hogy az el-
lenszenv viszonzása és táplálása nem előre visz, 
hanem lehúz és akadályoz minket közösségünk 
fejlődésében!

N e m  m a r a d t  m á s  h á t r a ,  m i n t  m e g -
k ö s z ö n j e m ,  h o g y  k e z e d b e n  t a r -
t a s z ,  me g t i s z te l s z  ő s z i nte  bi z a l m add a l .
Jó olvasást, elmélkedést kívánok mindenkinek!

A Szabad Gondolat

Reklámfelület Szabad Gondolat módra. Lehet, 
hogy neked nincs szükséged rá, de más épp ezt kutat-
ja, vagy fordítva. Van egy széked, melynek nincs pár-
ja, vagy keresel egy régen kiadott könyvet? Akkor itt 
a lehetőség, juttasd el hirdetésed, fölös tárgyaid lis-
táját hozzánk, amit ingyen is díjmentve közlünk, míg 
a Szabad Gondolat szabadon szállhat.

Ingyenes angol nyelvtanfolyam indul 
2010. dec. 22.-én, a Tanulók Házában (pionir ház, 
forradalom negyed), este 8 órakor. Érdeklődni, je-
lentkezni, az alábbi számon lehet: 0749-476012. 
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Az úgynevezett 
      „blue jelenség” kapcsán

hirdetéseknek

fenntartva :)

Fülöp Csaba  (Free Affair sportegye-
sület) levele a „civil-gyergyo”-ra az úgy-
nevezett „blue jelenség” kapcsán

Hát persze, hogy félelmetes, mindig is az volt. Aki 
nem állt be a sorba, azt kivették, nem kell a világnak 
forradalmár. És nem politikáról van szó, hanem a 
szabadságról, arról a szabadságról, amire senki sem 
tanított, ami mélyen bennünk van, amit a mai világ 
mocska eltakar, elnyom és nem bír elviselni. A mai 
világ rendje a fogyasztás, a profit! Erre törvényeket 
és szabályokat találtunk ki, hogy legyen mivel meg-
magyarázni, legyen mihez igazítani ezt a rendszert. 
Státuszokat gyártattunk magunknak, ezzel versenyt 
idézve elő és hazugságot. Hazudunk magunknak, 
mert ezt kaptuk, és hazudunk, mert mindenki ezt 
teszi, ezért senkinek nem tűnik fel. Nézzük meg az 
életünket mindenki a magáét, egy nagy hazugság az 
egész. Az érdek az ami a fontos, ha erős az egód akkor 
nyertes vagy, ha tudsz „bánni” az emberekkel akkor 
nyertes vagy, ha világ elvárásai szerint játszol, nyer-

tes vagy. De itt hol vagyok „én”, hol van itt az a vala-
ki aki szeretnék lenni, aki a kiteljesedésre vágyik. A 
gyerek megszületik, kezdődik a nevelés, az oktatás, 
mindenre megtanítjuk, viszont soha nem kérdezzük 
meg, hogy mit akar igazán, miért? Tőlünk megkér-
dezte valaki, anno?! Akkor ez a világ rendje, követni 
kell mert ha nem, akkor jön a kiközösítés.. mit mond 
a szomszéd, a család... és végül ott maradunk egye-
dül. Félünk egyedül maradni, ezért inkább beállunk 
a sorba, megyünk a többiek után. Az élet ad rá példát: 
a vonaton jegy nélkül egyedül - a vonaton jegy nélkül 
25 fővel együtt. Mikor érzem magam biztonságban?  
„Jó képesség”! :)) Ez az, ami a világot megnyomo-
rította. Minden embernek van valamilyen képessé-
ge és az a csoda, az kellene lenni a jó képességnek. A 
gyerek meg sem születik, de a szülő már tudja, hogy 
orvos, tanár vagy esetleg élsportoló lesz belőle.  Mert 
mi eldöntjük majd, hogy az idén mi lesz a divat, a 
trendi és a menő. Ha ebbe beleesel, akkor mázlid van. 
Ha meg nem, akkor szaralaknak titulálod magad. Én 
mondok valamit, előbb utóbb úgy is lesz náladnál 

jobb, szebb, ügyesebb, tehetségesebb, hatalmasabb 
és akkor jön a csalódás, a fájdalom, a szenvedés. 
A jövő nagy lehetőség a felébredésre. Nem félni 
kell tőle, hanem nyitott kell lenni rá. A mai gyere-
kek fantasztikusak, a tudatuk ezerszer nyitottabb 
mint a miénk, felfogják, átlátják, megértik, zseniá-
lisak. Persze, hogy lázadnak.. mi nem azt tettük? :) 
Én mondom, hogy ez elkerülhetetlen, mert min-
denki keresni fogja önmagát. Lesznek bátrak akik 
ezt felvállalják, de ez a világ kineveti, megalázza, el-
dobja. Mert mindig is így volt, ennek a világnak ez a 
minőség adatott, ez így tökéletes, ahogy van. Nem 
a világon kell változtatni hanem saját magunkon. 
„ Isten országa bennetek van’ ’  -  te  vag y 
a csoda nem pedig a nor ma, a tör vény. 
Én nem ítélem meg senki nézőpontját, mindenki-
nek igaza van! Mindenki maga választja meg az út-
ját. Majd lesznek, akik egy úton haladnak előre...

Fülöp Csaba

Utószó a Szabad Gondolatról Cserebere avagy 
lomtalanítás 
másképp
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Szerkesztették: BleedinBride & blue Fotók: blue
Az első Szabad Gondolat létrejöttében segített nekünk: Dezső Edit (Mark House nyomda), Jaszenovics Botond bará-
tom (sokmindenben), a család és a barátok, akik bíztatása, bátorítása nélkül nem születhetett volna meg lapunk.

Elérhetőség: szabadgondolatunk@gmail.com A fenti email címen kérheted felvételed a Szabad Gondolat levelezőlis-
tára, ahol te is résztvehetsz lapunk írásában, valamint szabadon beszélhetsz velünk, levelezhetsz hasonló gondolkodá-

sú emberekkel. Észrevételeket, üzeneteket, adományt hagyhatsz a Szabad Gondolat dobozában.
Lapunk teljesen ingyenesen megkapható a következő helyeken: 

Gyergyószentmiklós: Nagyáruház (Papyrus, Paloma Impex cipős bolt), Nosztalgia Kávéház, Sláger Center, Mark House
Székelyudvarhely: MÜTF (Magyar Üzleti Tudományok Főiskolája)

Csíkszereda: Sapientia EMTE, Auto Motor A&J – Hargita utca 3/3, Kínai Klinika – Brassói út 43/2

Fordítsuk komolyra a szót!

Egy család kiköltözik az USA-ba, a kisgye-
reket beadják az oviba. Az elso szülői értekez-
leten az óvónő mondja az anyukának:

- Vigyék el pszichológushoz a gyereket, 
megmagyarázhatatlan kegyetlenség, agresz-
szivitás látszik rajta.

- Miért, miből látszott?
- Égő csigát rajzolt. - mondja az óvónő.
- Égő csigát? De hát ez igen egyszerű. A ma-

gyar gyerekek a csigát így hívogatják ki a há-
zukból: Csiga-biga gyere ki, ég a házad ideki. 
Talán volt más is?

- Hát, mindenféle sérült madarakat raj-
zol, például a múltkor egy vak madarat. -így 
az óvónő.

- Hm, hogyan? Ja, igen. Ön nem hallotta 
azt a kedves magyar mondókát, hogy csip, 
csip, csóka, vak varjúcska.?

- Na, jó. De a csonka tehén mégiscsak 
dúrva.

- Csonka tehén? Hm,..Ja, igen. Egy nagyon 
helyes kis dalocskánk van:

Boci, boci tarka, se füle, se farka..
- ...és mondja, kedves anyuka! Semmi vi-

dám, kedves dalocskát nem énekelnek a ma-
gyar gyerekek?

- Dehogynem. Ott van például a Süss 
fel nap, fényes nap, ..kertek alatt a lúdaink 
megfagy...    (upsz)

***

Egy szőke nő jelentkezik egy állásra 
a rendőrségnél. 

Egy tiszt kérdéseket tesz fel neki: - Mond-
ja, mennyi kétszer kettő? 

- Hmmm..., négy. - Rendben, és tudja-e mennyi száz 
négyzetgyöke? 

- Hmmm..., tíz? - Igen. Még arra feleljen, hogy ki öl-
te meg Abraham Lincoln-t? - Azt nem tudom. - Akkor 
most menjen haza, és gondolkodjon rajta holnapig. A 
szőke nő hazamegy, és azonnal felhívja az egyik ba-
rátnőjét telefonon: - Képzeld, nem csak megkaptam 
az állást a rendőrségnél, hanem máris dolgozom egy 
gyilkossági ügyön!

Egy férfi panaszolja a haverjá-
nak:

- Nem tudom, mit vegyek a feleségem 
születésnapjára. Megvan mindene, meg-
vehet magának bármit, amit szeretne.

- Figyelj csak! Miért nem adsz neki egy 
papírt, amire ráírod: „Ez a kupon egy óra 
szexre jogosít, az Ön által kívánt módon”?

A férfi így is tesz. Másnap újra talál-
koznak.

- Na, hogy sikerült az ajándék? - kér-
di a haver.

- Ne is mondd! Odaadtam neki, ami-
kor elolvasta ugrált örömében. Aztán a 
nyakamba ugrott, homlokon csókolt, el-
rohant, és visszakiáltotta: „Egy óra múl-
va itt vagyok!”

***
Egy szőke és egy barna nő jelentkezik 

egy cégnél ugyanarra az álláshirdetésre. 
A cégvezetőtől kapnak egy-egy kérdőívet, 
hogy azt töltsék ki. Mindketten kitöltik, 
majd a leendő főnök értékeli a válaszaikat: 
- Mind a ketten azonos pontszámot értek 
el, és én úgy döntöttem, hogy önt válasz-
tom - fordul a barna lányhoz. - Ezt nem 
értem! Biztos, hogy valamilyen előítélet 
miatt döntött így! - háborodik fel a szőke 
lány. - Nem hölgyem. Az utolsó kérdésre 
egyikük sem tudta a választ, de míg a má-
sik hölgy azt írta: „Nem tudom”, az ön pa-
pírján ez áll: „Én sem

***

Fordítsuk komolyra a szót!

Sebesen vonul egy juh nyáj a domb oldalban. Az el-
ső sorban egy kíváncsi bárány azt kérdezi: - Merre me-

gyünk anyu? - Fogalmam sincs kisfiam. Nyomnak 
hátulról és megyünk. Ne törődj vele! -Válaszol az anyja. 
A hátsó sorban is megkérdi ugyanezt egy fiatal húsvéti 

bárány: - Merre tartunk apuka?
- Fogalmam sincs kisfiam. Megyünk 

az elsők után, ne törődj vele! 
(Te hogyan válaszolnál gyerekednek?)

Szőke nő telefonál a tűzoltóságra: - Halló, segítsenek 
kérem! Tűz ütött ki a lakásban. - Értem. És hol van az 
a tűz? - Hát, a konyhában, meg már az egyik szobában 
is! - Úgy értem, hogy jutunk oda? - Miért, az a nagy pi-
ros autójuk már nincs meg?

A juh nyáj
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