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Blackbeard profilja (fiú, 19 éves)
A kalózkodás a leg sibb mesterségek egyike. A kalózok életü-

ket sem kímélve er szakkal szerezték meg a mások verejtékes 

munkával el állított anyagi javait. Kalózkodásra sokszor egész 

népek vagy népcsoportok szakosodtak. A köztudatban azonban 

er sebben él a magányos kalóz alakja, aki hol itt, hol ott bukkan 

fel a végtelen tengeren, és hajója maroknyi legénységével csap 

le a drága áruval megrakott gályákra. Megesett, hogy egyes ka-

lózok uralkodói felhatalmazással fosztogattak. Kirabolták az el-

lenséges államok lobogóit visel  kereskedelmi hajókat, és a zsák-

mány egy részét a kalózlevelet kibocsátó uralkodónak adták át. 

Ha az uralkodó elégedett volt munkájukkal, még címet, rangot 

és birtokokat is kaptak. Azok viszont akik kalózlevél nélkül, csak 

saját szakállukra kalózkodtak, és a szerencse is elpártolt t lük, 

gyakran akasztófán végezték.

Ezt csak azért írtam, mert ha pár száz évvel ezel tt élek, biztos 

kalóz lettem volna. Én biztos, hogy csak a saját szakállamra ka-

lózkodtam volna. Ett l még a kilátásba helyezett akasztófa sem 

tartott volna vissza. Az életem nem számít, a másoké sem. Nem 

szolgáltam volna semmiféle uralkodót, a zsákmányon sem osz-

toztam volna. Most is szabad akarok lenni, akkor is szabad lettem 

volna. Amit megszerzek, az az enyém, senkivel sem osztozom rajta. 

Aki gyáva, legyen szolga, gürizzen élete végéig az olyan uralkodók-

nak, akik kalózokat bíznak meg zsákmányszerzéssel. Aki mer, le -

gyen szabad, és saját magának kalózkodjon. Én leköpöm azokat, 

akik másokat dolgoztatnak vagy kalózokat bérelnek fel azért, hogy 

baromi gazdagok legyenek. 

Ez itt valami bemutatkozás-féle akar lenni. Azt már látod, hogy 

a kalózokról sokat tudok, de azért más is érdekel. Majd nézd meg 

lejjebb a fotókat, hogy melyik zenét szeretem, milyen  lmeket, 

mit olvasok és még mi érdekel. 
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Sokminden érdekel. Például a szerepjáték. Ezért err l itt külön 

is írok. A haverokkal összejövünk valakinél, és keresünk egy témát. 

Például a kalózokat. Akkor mindent elolvasunk amit csak lehet 

a kalózokról, és történeteket találunk ki, amit aztán el is játszunk. 

Mindenki választ magának egy szerepet. Most ennyi jutott eszem-

be. Ha érdekel a pro lom, írj az üzen falamra.

Ü z e n ! f a l :
superfive
Határozottra sikerült a bemutatkozósdi, és ez most hatással 

van rám, mert én is hasonló cip t próbálok. Csak még lötyög raj-

tam. Tetszettek a fotók. Tetszel. Megadod az msn-ed?

vadnarancs
rohadt jó amit írsz, csak azt nem értem hogy mit jelent az, hogy 

leköpöd azokat, akik másokat dolgoztatnak vagy kalózokat bé-

relnek fel azért, hogy baromi gazdagok legyenek. úgy értem ak-

kor nemcsak azokat veted meg, akik másokat dolgoztatnak, hogy 

gazdagok legyenek, hanem a kalózokat is egy kicsit mert nekik 

dolgoznak?�… vagy nem jól értem? jó lenne, ha egyszer megad-

nád az msn-ed, és ott megbeszélhetnénk ezt az egészet.

myDream
a szabadság, ó a szabadság! tetszik, hogy ennyire fontos ne-

ked�… meg a seród is tök jó a fotón. 

anakonda
Én is benne voltam egy csapatban, egyszer és mi is játszottunk 

szerepeket. Sajnos feloszlottunk, én meg elköltöztem, pedig en-

gem érdekel a dolog. Sok sikert hozzá! Különben kibaszottul ha-

sonlitasz egyik haveromra, de neki nincs ekkora haja, és világos-

barna, kékszem .

luna
én azért félek t led egy kicsit, mert nem számít neked a mások 

élete, meg mert senkivel sem akarsz osztozni�…mindegy, egyéni 

vélemény. persze vannak ilyen emberek, csak nem mindenki meri 

kimondani�… de király a hajad a fotón:)

anakonda profilja (fiú, 22 éves)
Debrecenben születtem, és ott is laktam addig, míg el nem 

kezdtem a M szaki Egyetemet. Rühellem Budapestet és magamat 

is, annak ellenére, hogy van 1 piercing a köldökömben. 185 centi  

vagyok, félhosszú sötétbarna hajam van, kék szemem és 1 ezüst-

gy r t hordok a balkezem középs  ujján. Szerintem rohadt ronda 

vagyok, ezért fotót se teszek ki magamról.

1 ideje már 1edülálló vagyok, ami qrvaszar, mert néha tényleg 

jó lenne valaki, aki jobb kedvre derít 1 öleléssel, de ez van, nem 

tudok rajta változtatni, nem kellek az embereknek�…pedig még 

nagy igényeim sincsenek annyira. Fontos az lenne hogy stílusban 

körübelül hasonló legyen a csaj, mint én, és hogy ne legyen buta. 

Szerintem nem nagy elvárás. (A buzeránsokat utálom. Ha te is az 

vagy, akkor most rábasztá�’�…)

Zenei téren leginkább a  black metalhoz sorolhatnám magam, 

de újabban megtetszett a drum �‘n�’ bass is. És sosem unom meg 

a Kovbojokat, akiknek már számtalan koncertjükön ott voltam. 

Sok mindent szeretek csinálni, mindennek ellenére rá kellett jön-

nöm, sose vagyok boldog�… Nincs okom rá, hogy az legyek�…

Kissé egocentrikus világban élek, vagyis ránézésre olyan mint-

ha számomra magamon kívül semmi sem lenne fontos. A valóság 

általában pont ennek az ellenkez je, csak jól titkolom.

Kedvenc kajáim: pizza,mindenféle burger cuccok, magyaros 

kaják és nagyon sok édesség, de kb minden, amit meg lehet enni. 

Én már csináltam pl olyat, hogy nutellás kenyér közébe hagyma-

karikát tettem.
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És egyébként szerintem igazán megtanulhatnátok helyesen 

írni (itt én sem írtam feltétlenül mindent helyesen, de én TUDOK 

helyesen írni), aki még erre sem képes, az selejt.

És végül: �„Inkább utáljanak azért, amilyen vagyok, minthogy 

szeressenek azér�’, amilyen nem.�” Utólag kiderült hogy ezt már 

más is kimondta rajtam kívül, de nem baj, mert én is voltam olyan 

kibaszottul kreatív, hogy én is kimondjam ezt anélkül, hogy tud-

tam volna másról.

Ü z e n ! f a l :
superfive
Ty ha! Te aztán nem vagy semmi hallod. Kifejezetten tet-

szett nálad. Egyébként én is utálom, ha valaki nem képes helye-

sen írni.

myDream
király a pro lod és teccik a háttered, a templomrom és a villá-

mok. kár, hogy nem tettél ki fotót magadról. szép napot. szia.

vadnarancs
ne aggódj, senki sem érzi magát maradéktalanul boldognak�… 

mert az ember mindig azt hiszi, hogy több és jobb kell annál, ami 

van, ahelyett hogy megelégedne. én is ilyen vagyok. zenénél tet-

szett, hogy külön kiemelted a drum �‘n�’ basst.

myDream profilja (lány, 17 éves)
átlagos lány. nem egyedi, nem men . bambulós. gimis. vidéki. 

koleszos. néha nyitva felejti a száját.  el bb cselekszik, aztán gon-

dolkozik. spórolós. döntésképtelen. félénk. makacs. szereti a sza-

badságot. elégedetlen önmagával. kicsit romantikus. beszó lo-

gatós. mindent jobban tud. gyerekszeret . idiótán röhög. utálja 

a frissen nyírt f  szagát és a cigiszagot. szereti a vicceket.  kecsap 

majonéz mánia. alacsony. fekete haj. barnászöld szem. magyar 

táncházba jár.

�„Az apró kérész mindössze egyetlen napig él. Egyetlen napig.  

Mégsem sajnáljuk érte, hiszen 

ezen a napon csak annak él, amit szeret.

Szárnyra kap, a szélre bízza magát, játszik, 

élvezi röpke élete minden pillanatát. Úgy él, 

mintha nem lenne más nap, hiszen számára nincs

más nap.  Talán tanulhatnánk t le. 

Képzeld csak el, ha úgy élnénk minden nap, ahogy  éli egyet-

len napját! 

Micsoda élet lenne!�”

Ü z e n ! f a l :
luna
szeretem az ilyen pro lokat, olyan egyszer  de mégse az, tet-

szik:D

vadnarancs
tetszett a pro lod mert egyedi és nem átlagos�… szinte. és 

mert a kérész csak egyetlen napig él. de él! én se szeretem a cigi-

szagot.

superfive
Máskor is meglátogatlak. Tetszik, hogy vállalod önmagad. A fo-

tók is jók voltak, f leg az, ahol a barátn iddel hülyültök egy ko-

pasz fa alatt.

anakonda blogja 
Ma megint láttam az olasz csajt az egyetemen. 1 sráccal ült a 

büfében és én nem tudom miért de legszívesebben behúztam 

volna annak a srácnak. Lehet hogy azt mondod azért mert qrvá ra 
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belezúgtam a csajba és most féltékeny vagyok. De szerintem csak 

azért mert a srác már mert beszélgetni azzal a lánnyal, én meg 

nem tudom, hogy kezdjek hozzá. Én sose mertem megszólítani 

1 csajt, hátha te tudod, hogy kell. Nem tudom mit mondjak neki 

el ször, és én utálok, lesben állni és arra várni, hogy mikor van 

egyedül. Egyszer volt 1 csajom de azt nem én szólítottam meg, 

hanem  engem. Ültem 1 kondi teremben, épp�’ totál kidöglöt-

tem és épp�’ vizet ittam, mikor a csaj odajött és elkezdett nekem 

dumálni. Hogy már látott engem itt többször is, meg magáról me-

sélt, aztán megkérdezte mit csinálok szombaton. Ugyanazt akar-

tam csinálni amit mindig, leülni a gép elé és közben sörözni meg 

zenét hallgatni. De neki azt mondtam, semmi különöset. Szom-

baton aztán találkoztunk és elmentünk 1 Halloween partyra. Sose 

voltam még ilyenen és szerintem kibaszottul cikis és gusztustalan. 

A csajjal viszont aztán 1 évig együtt laktunk. A végén  költözött 

el t lem. Nem mondta miért, csak azt, hogy  nem így gondolta. 

2 éve egyedül vagyok. Lehet, hogy jobb az, ha én szólítom le a csa-

jokat és nem k engem? Az olasz lánnyal jó volna megismerkedni.

Ü z e n ! f a l :
superfive
Mikor ott hagyott a csajod, miért nem kérdezted meg, hogy 

 hogy gondolta? Az csak azért lett volna jó, mert az ember tanul 

a saját hülyeségeib l. Nem azt mondom, hogy a te hibád volt, hogy 

ott hagyott de legalább megtudtad volna, hogy  mit várt t led.

vadnarancs
pedig meg kell várnod míg az olasz lány egyedül jelenik meg. 

talán a büfében, ahol már láttad. kérdezd meg, hogy leülhetsz-e 

az asztalához ha egyedül van, és mutatkozz be neki, kérdezd 

meg  milyen szakra jár, esetleg hívd meg egy kolára, aztán már 

adja magát, hogy mir l dumáltok. vagy ez túl illedelmes? én így 

szoktam.

taurus blogja (fiú, 257 éves)
Az én blogom abból fog állni, hogy egy történetet írok meg 

folytatásokban. Ha tetszik a történet, írj az üzen falamra. Ha nem 

tetszik, azt is írd meg. Figyelem! Nem szeretem az olyan általános 

kommentárokat, hogy �„nagyon jó, csak írd tovább�”, vagy az olyat, 

hogy �„ez rohadtul tetszik, imádom a stílusodat�”, stb. Kímélj ezek-

t l, akkor inkább semmit se írj.

De térjünk a tárgyra!

Konrád nem vett részt sem háborúban, sem forradalomban. 

Nem  kerülte a nagy történelmi kataklizmákat, hanem azok ke-

rülték el t. Sokan úgy mondanák, hogy fölé már egy globalizá-

lódó, békés világ csillagzata borul. Semmi emléke nem lehetett 

a második világháború borzalmairól, a rettegett Rákosi-korszakról, 

1956 büszke szárnyalásáról és sárba tiprásáról, közvetve sem érin-

tette meg a prágai tavasz fuvallata, nevét sem hallotta Lech Walesá-

nak, s t még a vasfüggöny lebontásáról és a berlini fal le om lá sá-

ról sem maradhattak halvány emlékei, hiszen csak 1990-ben látta 

meg a napvilágot.

Ezek után bárki joggal felteheti a kérdést; akkor miért kell Kon-

rádot történelmi távlatban szemlélni? Vagy a jelent s történelmi 

események közül miért nem a százéves háborút, Trója bevételét 

vagy ha nemzetünk történetér l van szó, akkor miért nem a nán-

dorfehérvári diadalt vagy a tatárjárást említettük? Ezzel az er vel 

azonban azt is megkérdezhetnénk, hogy miért kell egyáltalán 

Konrádról írni, hiszen még egyetlen húsbavágó történelmi ese-

ménynek sem volt tanuja.

Konrád azonban megkerülhetetlen  gura. Azok közé tartozik 

akik azt hiszik, nekik semmi közük a történelemhez. A történelem 

legfeljebb csak az iskolai tankönyvek lapjain, s a történelem órák 

áporodott tanterem szagában van jelen, és semmi köze a való-

sághoz. A valóság egészen más, legf bb jellemz je az, hogy vir-



10 11

belezúgtam a csajba és most féltékeny vagyok. De szerintem csak 

azért mert a srác már mert beszélgetni azzal a lánnyal, én meg 

nem tudom, hogy kezdjek hozzá. Én sose mertem megszólítani 

1 csajt, hátha te tudod, hogy kell. Nem tudom mit mondjak neki 

el ször, és én utálok, lesben állni és arra várni, hogy mikor van 

egyedül. Egyszer volt 1 csajom de azt nem én szólítottam meg, 

hanem  engem. Ültem 1 kondi teremben, épp�’ totál kidöglöt-

tem és épp�’ vizet ittam, mikor a csaj odajött és elkezdett nekem 

dumálni. Hogy már látott engem itt többször is, meg magáról me-

sélt, aztán megkérdezte mit csinálok szombaton. Ugyanazt akar-

tam csinálni amit mindig, leülni a gép elé és közben sörözni meg 

zenét hallgatni. De neki azt mondtam, semmi különöset. Szom-

baton aztán találkoztunk és elmentünk 1 Halloween partyra. Sose 

voltam még ilyenen és szerintem kibaszottul cikis és gusztustalan. 

A csajjal viszont aztán 1 évig együtt laktunk. A végén  költözött 

el t lem. Nem mondta miért, csak azt, hogy  nem így gondolta. 

2 éve egyedül vagyok. Lehet, hogy jobb az, ha én szólítom le a csa-

jokat és nem k engem? Az olasz lánnyal jó volna megismerkedni.

Ü z e n ! f a l :
superfive
Mikor ott hagyott a csajod, miért nem kérdezted meg, hogy 

 hogy gondolta? Az csak azért lett volna jó, mert az ember tanul 

a saját hülyeségeib l. Nem azt mondom, hogy a te hibád volt, hogy 

ott hagyott de legalább megtudtad volna, hogy  mit várt t led.

vadnarancs
pedig meg kell várnod míg az olasz lány egyedül jelenik meg. 

talán a büfében, ahol már láttad. kérdezd meg, hogy leülhetsz-e 

az asztalához ha egyedül van, és mutatkozz be neki, kérdezd 

meg  milyen szakra jár, esetleg hívd meg egy kolára, aztán már 

adja magát, hogy mir l dumáltok. vagy ez túl illedelmes? én így 

szoktam.

taurus blogja (fiú, 257 éves)
Az én blogom abból fog állni, hogy egy történetet írok meg 

folytatásokban. Ha tetszik a történet, írj az üzen falamra. Ha nem 

tetszik, azt is írd meg. Figyelem! Nem szeretem az olyan általános 

kommentárokat, hogy �„nagyon jó, csak írd tovább�”, vagy az olyat, 

hogy �„ez rohadtul tetszik, imádom a stílusodat�”, stb. Kímélj ezek-

t l, akkor inkább semmit se írj.

De térjünk a tárgyra!

Konrád nem vett részt sem háborúban, sem forradalomban. 

Nem  kerülte a nagy történelmi kataklizmákat, hanem azok ke-

rülték el t. Sokan úgy mondanák, hogy fölé már egy globalizá-

lódó, békés világ csillagzata borul. Semmi emléke nem lehetett 

a második világháború borzalmairól, a rettegett Rákosi-korszakról, 

1956 büszke szárnyalásáról és sárba tiprásáról, közvetve sem érin-

tette meg a prágai tavasz fuvallata, nevét sem hallotta Lech Walesá-

nak, s t még a vasfüggöny lebontásáról és a berlini fal le om lá sá-

ról sem maradhattak halvány emlékei, hiszen csak 1990-ben látta 

meg a napvilágot.

Ezek után bárki joggal felteheti a kérdést; akkor miért kell Kon-

rádot történelmi távlatban szemlélni? Vagy a jelent s történelmi 

események közül miért nem a százéves háborút, Trója bevételét 

vagy ha nemzetünk történetér l van szó, akkor miért nem a nán-

dorfehérvári diadalt vagy a tatárjárást említettük? Ezzel az er vel 

azonban azt is megkérdezhetnénk, hogy miért kell egyáltalán 

Konrádról írni, hiszen még egyetlen húsbavágó történelmi ese-

ménynek sem volt tanuja.

Konrád azonban megkerülhetetlen  gura. Azok közé tartozik 

akik azt hiszik, nekik semmi közük a történelemhez. A történelem 

legfeljebb csak az iskolai tankönyvek lapjain, s a történelem órák 

áporodott tanterem szagában van jelen, és semmi köze a való-

sághoz. A valóság egészen más, legf bb jellemz je az, hogy vir-



12 13

tuális és digitális. A valóság megszólalásig életh  virtuális térben 

zajlik, ahol szinte tapinthatóak a tárgyak, ahol szinte érzzük egy 

haslövés fájdalmát és a vérszagot. A valóság egyértelm en csak 

vizuális jelenség és technikafügg . A valóság nem más, mint kép-

erny höz kötött virtuális térben zajló mozgás, ahol a stilizált képek 

egyre inkább hiperrealisztikus alakot öltenek. Így lesznek e virtuá-

lis valóságban zajló események és  gurák ikonok, melyek magát 

a valóságot jelképezik megkérd jelezhetetlenül. A valóság ezért 

örök, igaz, kötelez  jelleg , öntörvény , egyetlen, és nincs rajta 

kívül más valóság. Konrád persze mindezt nem tudja és nem is 

akarja megfogalmazni sem önmaga, sem mások számára. 

Konrád valósága és a történelem között tehát úgy t nik, áthi-

dalhatatlan szakadék tátong. Voltaképpen örülhetnénk is neki, 

hogy életének eddigi majd tizenkilenc éve alatt nem vált számára 

valósággá a történelem, hogy nem kellett a b rén érezni úgy, ahogy 

szinte b rén érzi a virtuális világ akciókban gazdag valóságát. 

Nagyapja, Sándor azonban nem csupán szinte érezte, amint lábát 

eltalálja a golyó, amint verik és vallatják az oroszok, nem csupán 

szinte érezte a csontig hatoló hideget és a maró éhséget a szov-

jet lágerben, és a fájdalmat, mikor megtudta, hogy menyasszonya 

meghalt tbc-ben �– hanem ténylegesen érezte. 

Hol van tehát a pont, kérdezed, ahol a valóság és pláne a törté-

nelem kezd dik? Én viszont azt kérdezem; lehet-e erre a kérdésre 

egyáltalán választ adni?

Ha Konrád és a nagyapja példájánál maradunk, mindezek után, 

amit eddig elmondtam, esetleg könnyen elkönyveled magadban, 

hogy kettejük valóságában semmi közös nincs, vagy azt gondo-

lod, hogy szerintem Konrád csupán virtuális valóságban él, Sándor 

pedig a valóságos valóságban. Pedig kettejük életének els  tizen-

nyolc évében sok a közös vonás. Konrád és nagyapja is egy törté-

nelmi mérföldk  után egy esztend vel születtek, olyan események 

után, melyek hatása megváltoztatta a világ addigi folyását. Konrád  

nagyapja a trianoni békeszerz dés után egy esztend vel látta  meg 

a napvilágot, Konrád pedig a vasfüggöny lebontása és a berlini 

fal leomlása után egy esztend vel. Életük els  tizennyolc eszten-

dejében nem tört ki forradalom az országban, nem zajlott hábo-

rú, és semmi olyan esemény nem történt, melyben Konrádnak 

vagy Sándornak részt kellett volna vennie. Nem k kerülték a nagy 

történelmi kataklizmákat, hanem azok kerülték el ket. Igaz ugyan, 

hogy a béke boldog tizennyolc esztendeje alatt Sándor nem a di-

gitális valóságot élte meg valóságnak, de az  valósága is kívül 

esett a történelem sodrásán. 

Mikor Konrád nagyapja élete tizenkilencedik évébe lépett, ki-

tört a második világháború. Most derült ki, hogy a közelmúlt ese-

ményei, például a trianoni békeszerz dés amely Sándor születése  

el tt egy évvel köttetett, kihatottak az  további sorsára is, hiszen 

ha nincs a békediktátum, a teljesen érthet  revíziós törekvések 

sem lettek volna, esetleg második világháború sem lett volna, és 

akkor Sándornak sem kellett volna katonának állni.

Nem kérdés tehát, hogy a dolgokat történelmi távlatba he-

lyezzük-e vagy sem. A dolgok ha akarjuk ha nem, történelmi táv-

latban vannak, legfeljebb err l nem mindenki vesz tudomást. �„A 

dolgok�” összessége, a valóság úgy hurcolja magán a történelmi 

távlatot, mint csiga a házát, csak azt nem tudjuk, mely pillanat 

teszi a valóságot történelemmé. Ha azonban �„a dolgok�” összes-

sége a valóság, joggal kérdezheted, vajon akkor a virtuális valóság 

nem része a valóságnak? Ha pedig része, akkor van-e történelmi 

távlata és vajon mikor válik történelemmé?

Konrád most tizenkilencedik életévébe lépett, és bár a törté-

nelem számára továbbra is legfeljebb csak iskolai tankönyvek lap-

jain létezik, helyezzük t mégis történelmi távlatba. Szokja csak 

Konrád is a történelmi távlatot!
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Ü z e n ! f a l : 
superfive
Azt írod, hogy 257 éves vagy. Ezt persze nem hiszem, de ha 

mindazt te agyaltad ki, amit leírtál, meg a stílusodból ítélve, akár 

257 éves is lehetnél. Azért kíváncsi lennék rá, hány éves vagy iga-

zából, de amíg meg nem mondod, elhiszem neked, hogy 257 

éves vagy.

anakonda
Én is ismerek egy srácot, akit Konrádnak hívnak és 19 éves. 

Gimis koromban Konrád volt az 1etlen haverom. Nem debrece-

ni véletlen, akir l írsz? A nagyapja Sándor, mint a te történeted-

ben. Egyszer találkoztam vele Konrádnál, és még most is sántít, 

mert olyan szerencsétlenül érte a lábát az a golyó a 2. világhá-

borúban. 

luna
ez már tiszta  lozó a. én is szoktam  lózni.

Orpheus profilja (fiú, 20 éves)
Szép jó napot nektek! Jó hogy megtaláltam ezt a magyar nyel-

v  oldalt, a haBlogot! Most akkor rendessen bemutatkozom, 

hogy legalább ti tuggyátok, ki vagyok. Én nem mindig tudom. Az 

anyám norvég, az apámat nem ismertem, állitólag meghalt, de 

fekete volt mert én is eléggé az vagyok. A nevel apám magyar. 

Anyámmal és a nevel apámmal tíz évig mosonmagyaróváron 

laktunk. Aztán anyám és a nevel apám szakitottak. Anyám visz-

szaköltözött norvégiába és vele én is. De csak két évig marattam. 

Vendéglátó iskolába jártam oslóban. Most egy bártender sulit 

végzek gran canarián. Éjszaka melózunk, felszolgálunk a bárban, 

táncolunk a showban. Délel tt alszunk. Sok a haverom. Szeretek 

jókat hüjülni és gördeszkázni. Van egy svéd barátn m  is a bár-

suliba jár. Verseket is irok. Ijeneket:

Nap és tenger 

tenger és nap.

Suhanás száguldás.

Nevess te is 

füröszd szélben az arcod,

egy pördülés

a kék ég alászáll 

egy villanás

a tenger magasba emelkedik.

Gurulj, lendülj, nevess

füröszd szélben az arcod 

suhan a nap

száguld a tenger

pihenj velem a forró homokon.

Ü z e n ! f a l :
luna
édes vagy: illik rád az Orpheus név. ugye nem haragszol szin-

teségemért?

myDream
nagyon tetszik a versed. kár, hogy olyan messze laksz.

superfive
Én is szeretek gördeszkázni, bár egy éve már eltörött a desz-

kám, és most nincs pénzem újra.

 vadnarancs profilja (fiú, 31 éves)
halihó, kedveseim! orvos a foglalkozásom de nem ez a lényeg 

bennem. hanem akkor mi, kérdezed. a szüntelen megújulás, 
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Ü z e n ! f a l :
luna
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myDream
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mondjuk. Van, aki talán emlékszik rá, hogy azel tt másképp né-

zett ki a pro lom. távolkelet, zen-buddhizmus, meditatív, ilyesmi. 

ez pedig hideg, full mátrix. az ember mégis ugyanaz. nem az a 

lényeg hogy hányszor esünk el hanem az, hogy hányszor kelünk 

fel. életem eddigi harmincegy éve elegend nek bizonyult ahhoz, 

hogy megn süljek, egy kislány édesapja legyek, majd elváljak. 

különösebb szenvedélyem nincs, legfeljebb az, hogy továbbra 

is szeretem a vidámságot. a haverokkal hetente egyszer agy sejt-

ritkítást végzek egy közeli kocsmában, egyszer pedig rúgjuk a b rt. 

kisportolt alkat vagyok, talán a képen is látszik. ha nem sporto-

lok, akkor olvasok (Bocaccio, Márai, Le Clézio, ha ezek mondanak 

valamit�…) vagy az internetet böngészem. 

zenében most a drum �‘n�’ bass�’, a melodical death metal és 

a technical metal éredekel. de nehogy azt hidd, hogy csak az. éve-

kig voltam brácsás egy bandában, magyar népzenét játszottunk. 

aztán egy id re elmentem a világzene felé. akkor feloszlottunk. 

csak egy bajom van a világgal, hogy a hülyék mindenben holt-

biztosak, az okosok meg tele vannak kételyekkel. de ezt nem én 

mondtam, hanem Bertrand Russell. a kérdés számomra pedig az, 

hogy én az els  vagy a második csoportba tartozom?

Ü z e n ! f a l : 
superfive
Bár elég magabiztosnak t nsz, az utolsó kérdésedb l mégis 

az derül ki, hogy nem vagy magaddal és a világgal teljesen kibé-

külve. De ez ne zavarjon, sokan nincsenek pl én se. Talán még ma-

gányos is vagy. Én is szeretek olvasni de ha kint vagyok a neten, 

mindenr l elfeledkezem.

anakonda
Fasza az oldalad. Kevesen tudják, hogy mi a a különbség a death 

metal és a melodic death metal között. De én elég m veletlen 

bunkó vagyok mert nem olvasok. Filmet is csak pornót nézek�…

taurus blogja
A nap elég unalmasan indult. November vége felé nem is lehet 

mást várni; szemerkél  es , szél, szinte meg sem virrad, már be 

is sötétedik. Nincs lehangolóbb, mint az ablakból a kopasz fák 

ágair l lecsöpög  vízcseppeket bámulni. 

Konrád délig aludt. Nagyon szeretett aludni, és mióta dolgozni 

járt, csak szombaton és vasárnap hódolhatott ennek az élvezet-

nek. Megbánta már, hogy az érettségi után nem jelentkezett rög-

tön valamelyik egyetem kommunikáció és média szakára vagy m -

szaki informatikai karára, hanem helyette azt választotta, hogy 

egy évet vár, és azután dönti csak el, melyik irányba induljon to-

vább. A különféle kommunikációs eszközök érdekelték, f leg az 

internet, de nem tudta, hogy a felhasználásával vagy inkább m -

szaki fejlesztésével akar-e inkább foglalkozni. Munkahelye min-

dennapi taposómalmát igen nehezen viselte, unalmas robot volt 

számára az adatrögzít i munka.

A mai nap azonban más volt, s miközben kezében egy bögre 

forró teával az ablak el tt állva a gallyakról lecsöpög  vízcsep-

peket bámulta és a sonkás szendvics utolsó falatját rágta, már 

el re örült az estének. Az egyik konzolbolt az Assassin�’s Creed 

cím  videójáték legújabb részének, a Brotherhoodnak bemuta-

tójára küldött meghívót. Konrád a játék korábbi részeit Play 

Stationon, X-Box360-on és PC-n is szívesen játszotta. Az éjjeli 

bemutató csak este tízkor kezd dött, és addig még el kellett ütni 

valahogy az id t.

�– Konrád! �– kiáltott a konyhából egy n i hang.

Konrád lenyelte a szendvics utolsó falatját, ivott egy korty teát, 

s csak azután felelt továbbra is az utcát és a parkot szemlélve.

�– Igen!

Közben azonban megjelent az ajtóban egy vékony, kicsi sz ke 

asszony, Konrád anyja, kezét egy edénytörl be törölgetve.
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�– Én átmegyek nagyapádhoz. Ma elég gyöngének érzi magát. 

Nem jössz velem?

�– Most nem. Lehet, hogy kés bb egyedül megyek át. Nem baj?

�– Nem �– vont vállat az asszony kicsit csalódottan.

�– Mire megjössz, kiporszivózom a lakást. Megvárom apát. Úgy 

beszéltük meg, hogy ma sakkozunk. Lehet, hogy egyik haverom 

is feljön kés bb, gépezünk, dumálunk�…éjjel meg megyek a be-

mutatóra.

�– Jól van. Félnégy körül eszünk. Szerintem háromra én is itthon 

leszek.

�– Szia! �– felelte Konrád és leült a számítógép elé. 

A gépére jó másfél éve Linuxot telepített, és most programot 

kezdett írni Pythonban. Programozással addig nem sokat foglal-

kozott, de körülbelül másfél éve érdekelni kezdte. Az apja gépén 

BSD-Unix volt, néha azt is próbálgatta. Egyébként Pythonban 

már egy éve is egész tisztességes programot tudott írni, s akkor 

úgy döntött, hogy még legalább két programozási nyelvet meg-

tanul, a C nyelvet és a Perlt is mert izgatta a fantáziáját a hackelés. 

Voltak olyanok is, akik a LISP-re esküdtek, hogy azzal lehet leg-

jobban hackelni, de Konrád eddig még csak ízlelgette ezeket 

a nyelveket, úgyhogy nem tudta megítélni a dolgot. Apja egyéb-

ként rendszergazda volt, több vállalat számítógéphálózatát is  

tartotta karban, és minden operációs rendszerhez értett. Örült 

is, hogy a  a komolyan belefogott a programozásba, és nem csak 

különféle játékokkal tölti az idejét a képerny  el tt. Konrád hacke-

lési ambícióiról azonban nem tudott. Konrádnak egyszer már si-

került egy cég rendszerébe behatolni, hogy a gépeik állandóan 

lefagytak és megkergültek, például úgy, hogy mindig újraindultak. 

Senki nem tudta leleplezni. Azt is tegyük hozzá, hogy ezt utóbb 

meg is bánta, s magához méltatlannak érezte.

Konrádot egyébként csak a puszta kíváncsiság vezérelte, hogy 

sikerül-e túllépnie egy rendszer korlátain, és az egészet csak er -

próbának szánta. �– �„A hacker olyan személy, aki intellektuális 

kíváncsiságból, tiszta kreativitásból vagy élvezetb l, a rendszerek 

korlátait próbálja felderíteni vagy meghaladni. E de nícióba még 

Leonardo da Vinci is belefér�” �– olvasta egyszer valahol. Azt per-

sze tudta, hogy ki Leonardo da Vinci, de most mindent elolvasott 

róla, és azt gondolta, ezer százalék, hogy ha ma élne, hackeléssel 

is foglalkozna. Szöget ütött a fejébe a gondolat, hogy a hackerek 

a rendszer korlátait feszegetik. Konrád is szeretett korlátokat fe-

szegetni, mindenféle korlátot ny gnek tartott. Szabad akart lenni, 

maga akarta eldönteni, hogy mikor mit vagy mit nem csinál, az 

emberrel született szabadság megnyirbálásának tartotta, hogy 

szinte mindenki arra kényszerül, hogy dolgozzon azért, hogy meg-

éljen. Azt pedig mérhetetlenül igazságtalannak tartotta, hogy 

mások munkájából egy sz k réteg iszonyatosan meggazdagszik, 

pont azok, akik elveszik mások szabadságát. �– A hackerek a mo-

dern kor kalózai, de szerencsére ölniük nem kell �– gondolta Kon-

rád. �– Korlátokat nem ismernek, nem tartoznak számadással sen-

kinek, amit megszereznek, azt egyedül szerzik meg, s az az övék. 

A modern kalóz maga dönti el, hogy tudását mások javára is fel-

ajánlja vagy sem,  dönti el, hogy a tudást mire fordítja. A hacker 

nem állít szolgálatába másokat, aki akar, önként társul vele, nem 

veszi el senki szabadságát, akit pedig megkárosít, az általában 

megérdemli, mert mások kizsákmányolásával szerezte azt, amije 

van, vagy valamiképpen a kizsákmányolók érdekeit védi.

Mikor Konrád anyja haza érkezett, férje és  a a sakktáblánál 

ültek. Az asszony az asztal mellé állt és felmérte az állást. Konrád 

világossal játszott, a táblán már csak két bástyája volt, vezére és 

királya maradt. Az egyik bástya a b8-as mez n, a másik a d7-esen 

állt, vezére az f4-en, királya pedig a b6-oson. Konrád apja, Endre 
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sötéttel játszott, az e7-esen állt egy gyaloggal, egy másik gyalog 

a d6-os mez n állt, királya pedig a d5-ös mez n.

�– Ki lép? �– kérdezte az asszony, akit Kingának hívtak.

�– Konrád �– felelte András homlokát ráncolva.

�– Most már könny  dolgod lesz �– mondta Kinga a  ának.

�– Elég baj az �– jegyezte meg Endre.

Konrád b8-ról a bástyával e8-ra lépett. Erre sötét a királyát 

e6-ra vitte. Ez nem segített, mert világos d7-r l a bástyával d6-ra 

lépett és kiütötte Endre gyalogját, aki ezzel matthelyzetbe került. 

�– Jó voltál �– kelt fel a táblától Endre, és megveregette  a vállát.

�– Te is, de már biztos fáradt voltál �– felelte Konrád.

A családban mindenki jól sakkozott, s t Konrád apja amat r 

sakkversenyeken is indult. Ma délel tt is éppen versenyen volt. 

�– Kár, hogy nem akarsz sakklubba járni �– mondta.

�– Hogy van nagyapa? �– terelte másra a szót a  ú.

�– Jobban. Szerintem egyszer en csak egyedül érezte magát, 

és lehangolt volt szegény. Minden nap be kellene nézni hozzá, 

jót tenne neki �– felelte Kinga, és hangjában némi lelkifurdalást 

le hetett érezni.

�– Te szinte minden nap benézel, Kinga �– pillantott az asszony-

ra Endre.

�– Szinte minden nap�… �– sóhajtotta az asszony. �– Gyertek, 

együnk!

Szombaton és vasárnap lehet leg mindig együtt étkeztek. 

Hétköznap nem volt rá id . Ez mindig így volt, amióta Konrád az 

eszét tudta. Szerette ezeket a közös étkezéseket, és arra gondolt, 

ha elköltözik otthonról, ezek biztosan hiányzanak majd neki. Sze-

retett volna már elköltözni, de anyagilag egyel re lehetetlennek 

t nt, s Konrád úgy gondolta, ha egyetemre kerül, a probléma las-

san amúgy is megoldódik. Ezt az évet még mindenképpen otthon 

akarta tölteni, s mivel a szüleivel jól kijött, nem érezte úgy, hogy 

sürg sen költöznie kellene. N vére hat évvel id sebb volt nála, 

és már tizennyolc évesen diákotthonba került mert az egyetemet 

Szegeden végezte. Aztán ott is maradt a városban, mert férjet és 

munkát is talált magának.

Konrád tehát jól megvolt otthon, és élt a maga világában. Tágas 

polgári lakásban laktak, közel a nagytemplomhoz. Az ablakból 

a templom mögötti kis parkra lehetett látni és a fák mögött ott 

volt a híres debreceni kollégium. Konrád is a �„re be�” járt, és mint 

sok más diákot, t is vegyes érzelmek f zték a patinás intézmény-

hez. A gimnázium utolsó évében meg volt róla gy z dve, hogy 

egyértelm en utálja, ám ha valaki bíráló hangon szólt a kollégium-

ról, rosszul esett neki. Templomba viszont nyár óta, mióta elvé-

gezte a református gimnáziumot, nem tette a lábát. Nem mintha 

kifejezetten vallásellenessé vált volna, de úgy érezte, hogy az ódon 

falak közt túl nagy dózist kapott az áhitatból és istentiszteletb l. 

Ebben is a maga útját akarta járni.

Az ebéd, mint mindig, most is elhúzódott. Egyrészt pompás 

volt, s csak lassan lehetett élvezni, másrészt ilyenkor beszélgettek 

egymással, mert hét közben arra sem jutott id . Konrád azonban 

ma egy kicsit szórakozott volt. Figyelmét egyrészt szétszórta az 

izgatott várakozás az estére, másrészt az a program járt az eszé-

ben, amit ma írni kezdett. A gesztenypüré után gyorsan vissza is 

vonult szobájába.

�„A hacker olyan személy, aki intellektuális kíváncsiságból, tisz-

ta kreativitásból vagy élvezetb l, a rendszerek korlátait próbálja 

felderíteni vagy meghaladni. E de nícióba még Leonardo da Vin-

ci is belefér�” �– jutott eszébe, és leült a számítógép elé, Python 

nyelven írott programjához. Miközben munkához látott, még 

egy mondat ötlött fel benne, amit szintén nem régen olvasott 

egy in ter netes oldalon: �„A hacker természeténél fogva hatalom-

ellenes.�”
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Ü z e n ! f a l :
luna
azt mondtad, ne írjon senki olyat a blogodról, h �„tökjó�”, meg 

�„csak így folytasd�”, és ilyesmit�… de szerintem tényleg baromi jó 

és nagyon várom, h mi sül ki bel le :D

Orpheus
Én is jártam két évet a re be, koleszos voltam. De nem ment, 

meg is buktam egyszer és visszakerültem mosonmagyaróvárra. 

De konráddal egy évig egy osztájba jártam és nagyon jóba vol-

tunk. Megpróbált nekem segíteni a tanulásban is. (ha arról a kon-

rádról van szó�…). de minden kapcsolat megszakatt kösztünk, pe-

dig egy évig  volt a legjobb haverom.

anakonda
Rukkolj ki, bazmeg! Honnan ismered Konrádot? Mostmár biz-

tosan tudom, hogy róla írsz. A �„re be�” járt, de akkor még nem 

érdekelte a hackelés. Én nem jártam a �„re be�”. Lehet, hogy ezért 

maradtam ilyen bunkó. Még káromkodni is szoktam�…

fifi
Én ebb l egy büdös kukkot se értek :�—Q

Orpheus blogja
Tegnap cefetül befüveztem, de semmi szeszt nem ittam. Mi-

kor a legjobban be voltam tépve, belebúlytam a csajom egyik 

ruhájába csupa tüll meg ijesmi, abba szokott a bárba táncolni. 

Gitárral a kezembe kimásztam azon az ablakon, ami a világító-

udvarra néz. Egyébként az a szobám egyetlen ablaka. A gitárt a 

há tamra vettem és a negyedikr l ahol lakom, a vaslétrán felmász-

tam a hatodikra, az az utolsó emelet. Onnan egy vasgerenda ve-

zet a szálónk melletti ház tetejére. Nem hosszú, de nem is rövid az 

út, és eddig még csak egyszer cirkuszban láttam hogyan egyen-

sújoznak a kötéltáncosok. Én is úgy próbáltam csinálni, és sikerült 

átjutnom a szemköszti lapostet re. Leültem a szélén, a lábamat 

lelógattam a világitóudvarba, és rákezdtem arra a számomra ami 

mindenki kedvence a szállón. Az a címe hogy sunshine. Látnod 

kellett volna, hogy nyílnak sorra az ablakok, és lógnak ki az embe-

rek a világitóudvar felé. Mindenki felfelé nézett és nevetett, kiráj 

volt a feeling ahogy az a sivár világitóudvar megelevenedik. Egy 

csaj azt mondta hogy szerinte azóta egy kicsit besüt a szobájába 

a nap a világitóudvarról�…

Ü z e n ! f a l : 
superfive
Ha én be vagyok nyalókázva, sose vagyok ilyen kreatív. Csak 

ülök és bámulom a képeket amik el ttem vonulnak, és legszíve-

sebben repülnék, olyan könny  vagyok.

anakonda
Kemény lehetett oda felmászni, nekem születésem óta tér-

iszonyom van. Azt írtad taurus üzen falára, hogy te is a �„re be�” 

jár tál, és Konrád a haverod volt. Én is ismerem Konrádot, meg 

veled is találkoztam 1 párszor. Írd már meg az msn-ed! Itt az én 

címem.

M S N :
Orpheus
heló!

anakonda
heló! én vagyok a Kandó Zoli. te vagy az, akire gondolok, a 

Jör gensen Björn, sötét kreol b r, világoskék szem, göndör fekete 

haj? 
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Orpheus
stimmel. majd teszek ki fotókat is magamról de még nem volt 

id m. naná, hogy ismerlek�…sokszor találkoztunk konrádnál. mi 

van veled?

anakonda
a m szakira járok Pesten. qrvára utálom ezt a várost. és te?

Orpheus
most egy kicsit be vagyok tépve és majdnem részeg vagyok. sok 

így a kettö�…

anakonda
milyen az a bártender suli?

Orpheus
kiráj

anakonda
szóval most is énekelsz�…

Orpheus
a verseimhez zenét írok és gitáron kísérem magam.

anakonda
frankó vagy! qrva szépen énekeltél szólót a Kántusban, valahogy 

még a mutálás is simán ment neked. sokszor hallottalak. 

Orpheus
�…�….

anakonda
minden csaj szerelmes volt beléd.

Orpheus
höhöhö�…

anakonda
komoly. Mentek rád, mint a mézre a darazsak. engem rühellnek 

a csajok, mert én is kibaszottul utálom magam. te tudod ki az a 

taurus?

Orpheus
konrádról ír blogot

anakonda
az. de ismered?

Orpheus
nem

anakonda
van konrádnak blogja?

Orpheus
már én is kerestem de nem találtam. szerintem nincs. és most 

megyek mert okádni kell bocs

superfive profilja (lány, 23 éves)
Munkanélküli vagyok és teljesen botfül . Ezt mindjárt az ele-

jén leszögezem, mert általában mindenki ír arról, hogy mit csinál 

és mi a kedvenc zenei stílusa. Én semmit se csinálok és nincs ked-

venc zenei stílusom. Ez nem azt jelenti, hogy nem szeretem a ze-

nét, de nem kepesztek egyik stílusért se. Mi bennem az érdekes? 

Azt neked kell felfedezni. Imádom a szabadságot. Gy lölöm azo-

kat, akik tele vannak pénzzel és azt a bankban tartják. Nem kapok 

munkát, de nem is bánom. Miért dolgozzak, azért, hogy másnak 

annyi lóvéja legyen, hogy nem tud vele mit csinálni? Nekem nem 

az a gondom, hogy vegyek-e még egy jachtot vagy se, hanem az, 

hogy mit zabáljak holnap, hogy fel ne dobjam a talpam. Szeretek 

olvasni. Szinte mindent elolvasok, ami a kezembe kerül. Talán 

ezért van, hogy fontos nekem a helyesírás. Utálom, ha nem tesz-

nek ki pontot egy mondat végére és nem kezdik nagybet vel. Ha 

csetelek én is így csinálom néha, de az más. Szeretem a jó  lme-

ket. Láttad pl a Dekalógot? (Az tíz  lmb l áll.) Állítólag nem 
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rossz, ahogy rajzolok. De nem tudom, hogy akik mondják, szin-

tén mondják-e vagy csak azért, hogy mondjanak valamit. Olyan-

kor érzem jól magam, ha rajzolhatok vagy ha a neten bóklászom. 

Néha, mikor már nagyon tele a hócip m, szeretem az igazán zú-

zós bulikat. Sz ke vagyok, zöldszem . Egyedül élek. Most ennyi. 

Írj az üzen falamra, ha akarsz.

Ü z e n ! f a l :
myDream
kemény a pro lod. bátor. akkor is, ha azt hiszed, hogy semmit 

se érsz.

luna
tedd ki a rajzaidat a pro lodra. szeretném látni ket :)

Orpheus
Máskor is benézek hozzád. Nagyon teccett nálad. Szeretsz 

gördeszkázni? Az engem mindig felvidit. Lehet hogy téged is fel-

viditana. Nem az a fontos egyébként, hogy kinek mennyi a pénze.

luna profilja (lány, 19 éves) 
Nem vagyok tökéletes lány :(A hajam nem áll mindig jól és gyak-

ran elbukom. Ügyetlen vagyok, és néha összetörik a szívem :~(~ ~ ~ 

..Van h veszekszem a barátaimmal és vannak napok, amikor sem-

mi se sikerül. Elég félénk vagyok de nem lehet azért az orromnál 

fogva vezetni. Fontos számomra az szinteség. Erre néha rá szok-

tam fázni, de nem érdekel. Nem szeretnék tökéletes lenni. Van egy 

gyöngém. A rózsaszín. Imádom ezt a színt. Lehet, h azt gondolod, 

túl csajos, túl cuki. Dehát, nem is akarok tökéletes lenni.

Most fejeztem be a gimit, és zongorista akarok lenni. Azt hi-

szem, a zene a legfontosabb a számomra. Most éppen megtanul-

tam Rachmaninov cisz moll prel djét! Álmaim zongoradarabja, 

talán mert rémálmos. Rachmaninov egyik álmát rótta az ötvonalas 

lapokra. Konkrétan: éppen egy koporsóban fekszik. A fedelet régi 

módszerekkel beszögezték. A kalapácsütések koppanása felállít-

ja a sz rt az ember karján. Aztán szép lassan eresztik a koporsót 

a mélybe�… A tömeg sír, visszhangzik a zokogás. Majd végül leér. 

Ekkor feleszmél és tudatosul benne h  most a föld alatt van. A le-

veg t kapkodja, hánykolódik, ki akar törni a koporsóból. Eszeve-

szett zihálás, majd lassú leveg vétel. Aztán a kar elernyed, a szív 

megnyugszik. És vége�… the end. Aztán Rachmaninov felébred 

rém álmából >:�’-(

Szeretek színházba is járni. Rengeteget biciklizem és sportolok. 

Hegyet mászok, az extrém sportok közül a falmászást szeretem. 

Internetezem, teát iszom és kávézóba járok. Nagyon fontos szá-

momra a családom. Anyám, apám, kistesóm, kutyám, macskám. 

November vége van, hamarosan a születésnapom :D�… Ma süt a 

nap és 18 fok meleg van. Mikor megszülettem, a hó vagy fél mé-

teres volt.  Folyik a patak, jönnek a cinkék. Lehet h nemsokára tény-

leg tél lesz :(

Ü z e n ! f a l :
Orpheus
Nem lesz tél. A te szívedben sosem lesz tél. Szép a hajad és 

a szemed! Nekem is szoktak rémálmaim lenni, nemcsak neked 

vagy rachmaninovnak. De itt van ellenük egy dal. Ez a szövege de 

a youtubeon meg is halgathatod.

Ma elvesztem de holnap újra kezdem,

ha egymagamban is kell összeesnem.

Járok az uccán, a kopár sziklán,

Nem keresem, hogy hová tartozom.

Ma elvesztem, de holnap újra kezdem.

Túl az álmokon, távoli tájakon, 

ott az én világom.
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superfive
Nem tudom, ki az a Rachmaninov, de szar lehetett neki. Mikor 

kicsi voltam én is zongoráztam de nem ment jól, és a tanárom is 

vacak volt. Különben is kiderült rólam, hogy botfül  vagyok.

anakonda
Nagyon más vagy mint én, és a zenei ízlésünk sem egyezik. 

A klasszikus nem az én m fajom, de kibaszottul tetszett, amit 

írtál. 

taurus blogja
A blogírásnak szinte semmilyen szabálya nincs. Magunk választ-

juk meg a témát, a formát, a bejegyzés terjedelmét, tehetünk bele 

képet ha akarunk, ha nem úgy is jó �– szóval a blogírás látszólag 

semmire nem kötelez. Írhatok magamról, egy eseményr l, mások-

ról, telet zdelhetem a blogot híres vagy szinte nevesincs emberek 

idézeteivel, melyeknek aktualitást az engem foglalkoztató gon-

dolatok, érzések adnak. 

Írhatok blogot a barátaimról, ismer seimr l, írhatok blogot 

Konrádról, esetleg Orpheusról (másnéven Jörgenssen Björnr l), 

anakondáról (másként Kandó Zoltánról), mert k ismerik Kon-

rádot, valami közük volt hozzá vagy közük van hozzá. De írha-

tok blo got mondjuk super veról, lunáról, vadnarancsról vagy 

myDreamr l, s hogy teljes legyen a sor, Blackbeardr l, esetleg ír-

hatok valamennyiükr l, pedig k nem ismerik Konrádot, állítólag 

semmi közük nem volt hozzá, és szerintük el reláthatólag nem is 

lesz. Ám mivel jól tudjuk, hogy a blogírásnak jóformán semmilyen 

szabálya nincs, és nem kötelez semmire, annak sincs tehát aka-

dálya, hogy valamennyiükr l írjak. 

Életünk nyitott mondat, melyet ha elkezdünk, millóképpen foly-

tathatunk és fejezhetünk be. Életünk olyan könyv, melyet bárhol 

felüthetünk, és elolvashatjuk, mi áll éppen azon a lapon, ahol fel-

ütöttük, ám lehet, hogy mikor legközelebb ugyanott ütjük fel, már 

mást találunk azon a lapon. Minden eseménynek, történésnek 

több változata van de az általunk érzékelt valóságban azokból csak 

egy következik be, hiába van a többi is leírva. 

Bár a blogírás korlátlan lehet ségeit igyekszem maximálisan 

ki használni, szerényen én is csak a történéseknek egy változatára  

összpontosítok, még akkor is, ha tudom, hogy a történések eshe-

t sége kimeríthetetlen. �„Minden meghatározatlan állapotban van 

mindaddig, míg észre nem vesszük.�” Ez az állítás még Einstein 

gyomrát is megfeküdte, és jogos felháborodással kérdezte meg 

Jordan nev  kollegáját, hogy �„azt hiszi, hogyha senki nem nézi a 

holdat, akkor az nincs is ott?�” Erre persze mindenki azt válaszolja, 

hogy persze, hogy ott van a hold az égen akkor is, ha senki nem 

nézi, és senki nem vesz róla tudomást. De ha a hold az égen van, 

akkor is ha nem nézzük, akkor egyes történések miért ne létez-

hetnének, következhetnének be akkor is, ha nem veszünk róluk 

tudomást?

Vegyük például azt, hogy super ve, aki köztudottan kábítósze-

rezik, egyszer túladagolja az anyagot, és ebbe kis híján belehal. 

Szerencsére abba a kórházba kerül, ahol vadnarancs orvos, és 

vadnarancs megmenti. Miután a lány jobban lesz, elmeséli vadna-

rancsnak, hogy azért adagolta túl a kábítószert, mert beleszeretett 

az interneten egy srácba, aki magát a blogjaiban Blackbeardnek 

nevezi, és a srác rejt zködik, soha nem válaszol arra, amit  az 

üzen falára ír, és az msn-címét sem adja meg. 

Mindeddig nem vettünk tudomást ezekr l az eseményekr l, 

barátaim, de most ideje, hogy tudomást vegyünk!
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Ü z e n ! f a l :
anakonda
Szerintem nagyon túll sz a célon, bazmeg. Hogy írhatsz olyas-

mir l a blogodban ami meg se történt, ráadásul olyan személyek-

r l, akik ugyanarra a portálra írnak. És honnan tudod, hogy engem 

Kandó Zoltánnak hívnak, Orpheust pedig Jörgenssen Björnnek? 

Ezt mi csak msn-en tárgyaltuk meg egymással, ez nem volt nyil-

vános info. Akár fel is jelenthetnélek, bazmeg! 

Orpheus
ki vagy te?

luna
kit akarsz provokálni és miért? amit a blogokról meg a lehe-

t ségekr l írsz, nem rossz :^D

Blackbeard blogja
Szombat éjjel a Gameand@ konzolboltban jártam, ahol az 

Assassin�’s Creed legújabb részének, a Brotherhoodnak bemutatója 

volt. Hatalmas premier buli volt, a bolt tömve, az utcán is álltak. Tet-

szik az újítás, hogy az egy játékos mód mellett megjelent a multi-

player is, és hogy nagyobb hangsúly kerül a taktikára; meg kell 

téveszteni az ellenfelet, álcázni lehet magunkat, bele kell olvadni 

a tömegbe, ugyanakkor baromi akciós is a játék. Még külön három 

+++, hogy Leonardo da Vinci korában fut a történet. Szerintem 

ugyanis  volt az egyik legcsúcsabb elme, aki valaha is élt. Amit 

csinált, eddig senki nem tudta utána csinálni. Számára a világ tele 

volt lebilincsel , megoldásra váró problémával. Gondolkodása ma-

ga a szabadság. El is olvastam róla mindent, amit csak találtam.

A bemutató után, már kint az utcán összefutottam egyik ha-

verommal, Norbival akivel egy csapatban küzdöttünk az ICL ASUS 

Challenge CS:S versenyén. Nem dicsekvésképpen, de kiderült, 

hogy Counter-Strikeban verhetetlek vagyunk. Ott a bolt el tt ab-

ban a takony id ben el is határoztuk, hogy ha lesznek versenyek, 

ahol a Brotherhood téma el jön, benevezünk. Addig pedig ke-

ményen gyakorolunk.

Ü z e n ! f a l :
luna
úgy látszik mindenki ott volt ezen a bemutató bulin és min-

denki Leonardo da Vinciért rajong. Taurus blogján ugyanis mos-

tanság olvastam, h Konrád is erre a bemutatóra készült, és  is 

elolvasott mindent Leonardóról, mert akár a hacker példaképe 

is lehetne :O

Orpheus
Akár konrád is lehetnél. De a fotókon amiket kitettél, nem na-

gyon hasonlítasz rá. A te hajad majdnem afro, a szemed meg 

barna. Konrád kékszemü. Mongyuk a hajával bármit csinálhatott 

miota nem láttam.

myDream
jó lenne ha megadnád az msn-ed. megbeszélhetnénk, hogy 

iker tesód a vagy haverod-e konrád.

vadnarancs blogja
ma borzalmas napom volt. az ügyeleten egymást követték a sú-

lyos esetek. még most se tudom, hogy egy szívinfarktusos srác, aki 

alig múlt negyven, túléli-e. a legrémesebb viszont egy csaj volt, 

23 éves és úgy bel tte magát, hogy tényleg csak az utolsó pilla-

natban tudtam visszahozni. szép csaj, nem is buta, de magányo-

sabb és szerencsétlenebb már nem is lehetne. ilyenkor megáll az 

ember, és azt kérdi, mi értelme van ennek az egésznek? ha viszont 
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ember, és azt kérdi, mi értelme van ennek az egésznek? ha viszont 
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ott hal meg, az éjjel rémálmaim lettek volna. érdemes ilyet tenni 

egy fantomképért, valakiért, aki csak egy blogban létezik? most 

látom csak, hogy talán már eddig is többet mondtam a kelleténél. 

tudod, hogy nekem  gyelni kell az orvosi titoktartásra. bár úgy-

sem ismered, akir l beszélek, szóval mindegy. igaz, engem is oda-

vágott, mikor a feleségem a gyerekkel együtt ott hagyott. de akit 

ott se hagytak, aki nem is ismeri azt, akiért képes volna eldobni 

az életét, ez a feladvány nekem már magas.

még szerencse, hogy ma találkozom a haverokkal egy kis agy-

 sejtritkításra a kocsmában, úgyis fölöslegesen sok van bel -

lük�…

Ü z e n ! f a l :
anakonda
Olvastad taurus legutóbbi blogját? Add meg az msn-ed. be-

szélnünk kell.

luna
ijeszt  amit írsz. meg se merem kérdezni, h ki az a csaj **-(

Orpheus
egyszer nekem azt irta super ve a blogomra, hogy�… tudod 

mit, inkább add meg az msn-ed!

M S N
anakonda
heló

vadnarancs
közben elolvastam taurus legutóbbi blogját. de csak most. nem is 

tudom, mit mondjak�…

anakonda
ki ez a kibaszott taurus?

vadnarancs
passz. eddig ritkán mentem be az oldalára, de ezentúl követni 

fogom.

anakonda
ki kell deríteni, hogy ki ez.

vadnarancs
véletlen is lehet az egész. nem kell mindjárt nekiesnünk.

Orpheus
heló. bejöhetek?

vadnarancs
gyere csak�…vagy?

anakonda
persze.  is tud a dologról. véletlen? nagyon is egybevágnak a 

dolgok. és azt honnan tudja, hogy engem meg Orpheust hogy 

hívnak?

Orpheus
egyszer irt super ve a blogomra. ott megirta, hogy be szokott 

nyalókázni. szóval tényleg róla irt taurus?

vadnarancs
sajnálom, hogy többet mondtam a kelleténél. de erre igazán nem 

gondoltam�…

anakonda
mikor írta a blogját taurus?

Orpheus
tegnap 15.04kor

anakonda
mikor vitték be hozzád a lányt a kórházba?

vadnarancs
ma hajnalban négykor.

Orpheus
�…..(?)
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anakonda
hogy lehet az ilyesmit el re tudni?

vadnarancs
zseniális kérdés�… de passz.

anakonda
taurus keze volna benne, hogy túlságosan bel tte magát 

a csaj?

vadnarancs
biztosan tudom, hogy nem. de err l ne kérdezzetek többet, hogy 

honnan tudom.

Orpheus
értem

anakonda
ok. de mit tegyünk, bazmeg?

vadnarancs
egyel re csak várhatunk.

Orpheus
olvastátok blackbeard legutóbbi blogját?

vadnarancs
melyik az?

anakonda
ritkán ír az a fazon. rég nem láttam.

Orpheus
azt irja, hogy volt a brotherhood bemutatón.

anakonda
na és? 

Orpheus
és  is odavan leonardo da vinciért úgy hogy mindent elolvasott 

rola�…

anakonda
mi a fasz?

vadnarancs
ki is olvasott még el mindent Leonardoról?

anakonda
taurus szerint Konrád, bazmeg! és még mindig azt mondod, 

hogy semmit se csináljunk ezzel a kibaszott taurussal?

vadnarancs
már megint fölöslegesen hergeled magad. mit tehet arról taurus, 

hogy miket irkál Blackbeard a blogjára? 

anakonda
�…�…

vadnarancs
és leonardo ma egy men  név. divat. Blackbeard is elolvashat róla 

mindent meg Konrád is.

anakonda
valami azért qrvára b zlik. f leg azok után, ami super veval 

TÉNYLEG megtörtént.

Orpheus
nem tiszta, hogy miért kell taurusnak irni egy blogot konrádról. 

ha akarna konrád is irhatna.

vadnarancs
lehet, hogy ír is. csak nem ezen a portálon. és onnan tud mindent 

róla taurus.

anakonda
és akkor super ve esete? 

vadnarancs
ok. az más.

anakonda
szerintem nem szokás valakiról EL RE tudni a dolgokat.

vadnarancs
jó. ezt már többször körberágtuk. most is azt mondom, várni kell. 

csaósztok! mennem kell.
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anakonda
heló

Orpheus
báj!

luna blogja
Már szinte mindenkit ismerek ezen a portálon. MyDreammel, 

Orpheusszal gyakran csetelek, nagyon szintén, és a többiekkel 

is néha. Szóval mindenkivel cseteltem már aki az üzen falamra 

írt, vagy akinek az üzen falára én írtam. Csak két ember van, aki-

nek hiába írok az üzen falára soha nem jelentkezik. És az én üze-

n falamra se írt soha semmit. Ez a két ember pedig Blackbeard és 

taurus. Lehet persze, h nem vagyok nekik szimpi. És az sms-üket 

sem adják meg. Lehet h senkinek se adják meg. És lehet, h senki-

nek se írtak még az üzen falára. Szóval emiatt nem kellett volna 

super venak teljesen kiborulni.

Mindezt csak azért írom mert az utóbbi id ben sok olyasmi 

történik ezen a portálon ami ijeszt  :-@**-( Aggódom super-

 veért, remélem hamarosan jobban lesz (:-�…

Majd  gyelem, mikor lép be megint az oldalára és akkor írok 

neki. Ti is írjatok, mert szüksége lesz rá. De az is ijeszt , h vannak 

köztünk olyanok, akik különféle dolgokból és a történtekb l 

elképeszt  következtetéseket kezdenek levonni. Olyasmiket ami 

a blogírás szabadságát korlátozni akarja és olyasmiket tételeznek 

fel másokról, ami tönkreteszi az egymás iránti bizalmat. Olyan is 

van köztünk, aki egyre jobban összekeveri a valóságot azzal, ami 

csak a blogjainkon létezik. Szóval örülnék neki, ha megint egy nor-

mális hangulat lenne közöttünk, mert csak úgy van értelme foly-

tatni (>_<)

Ü z e n ! f a l :
anakonda
Szerintem mi csak kb 2szer cseteltünk, és egyszer úgy, hogy 

mások is bent voltak. De menj be az msn-re egyszer, mikor én is 

bent vagyok, és nyugodtan mondd meg, ha rám célzol, hogy én 

akarom korlátozni a blogírás szabadságát meg én vonok le elké-

peszt  következtetéseket, bazmeg. Blackbeard egyébként velem 

se tart semmiféle kapcsolatot. Taurus se.

Orpheus
Jó hogy leirtad ezeket. Szerintem tejjesen igazad van. Ha nem 

bizunk egymásban, nincs értelme fojatni. Blackbeard és taurus 

soha nem irt az én üzen falamra se és nem érdekli ket ha én 

irok az övékre és az msn-üket se adják meg.

myDream
nem tudom miért az a téma hogy kivel tart kapcsolatot Black-

beard. nem köteles írni senki üzen falára, neki se kell válaszolni 

arra amit mások irkálnak az övére. msn-eznie se muszáj velünk. 

attól hogy  ide blogot ír, az semmire nem kötelezi. ugyanez vo-

natkozik taurusra, aki nem régen írt a blogírás szabadságáról. én 

elfogadom hogy egyikükkel sincs kapcsolatom. szóval hogy is 

van az a blogírás szabadságával?

anakonda blogja
Ma leszólítottam az olasz csajt! Giulietta a neve. Nem is volt 

olyan kibaszottul nehéz az egész. Kés  este az egyetemhez közel, 

a villamosmegállóban ácsorogtunk. Üres volt a megálló, csak ket-

ten voltunk. Akkor odamentem hozzá, és megkérdeztem, bocs, 

nem a m szakira jársz? De igen, mondta, és bámult rám, hogy 
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mit akarok. Mondtam neki, hogy már többször láttam az egyete-

men, mert én is m szakis vagyok. Megmondtam a nevemet, és 

hogy melyik karra járok, ilyesmi.  is megmondta a nevét. Aztán 

mindenfélér l dumáltunk még, mert nagyon sokára jött a villa-

mos. Kiderült, hogy pénteken  is a Kovbojok koncertjére készül. 

A villamoson már azt beszéltük meg, hogy együtt megyünk a Kov-

bojokra. Qrvajó lesz (!) Ezek szerint nem utálta annyira a pofámat. 

Nagyon hot a csaj azzal az olasz kiejtésével. Kishíján elgurult t le 

a gyógyszerem. És most utólag se érzem, hogy gáz lett volna az 

egész helyzet. Szóval gecijó érzés.

Ü z e n ! f a l :
fifi
OO heló! még nem jártam nálad. gratulálok d :)..de nem kéne 

annyit káromkodni. ne durvulj tovább mert az nem jó (>_<)

vadnarancs
ez már valami! 

luna
sok sikert :^D.. egyébként majd  gyelem mikor leszel bent az 

msn-en. vagy rajta vagy a facebookon?

Orpheus
A haját fújja a szél

szemében ismeretlen fény. 

Nézd, felkelt a hold, 

szememben ismeretlen fény,

itt állunk ketten 

Üres a megálló. 

Ezt nektek írtam majd zenét is kaptok hozzá. 

M S N :
myDream 
f ztem magamnak egy teát. most leültem a géphez és megnézem 

ki van bent. egyedül vagyok a szobában mert a szobatársaim mind 

hazamentek hétvégére. én nem mentem mert kihez menjek. jobb 

is így mert szeretek itt egyedül lenni. és nem is vagyok egyedül 

mert mindenki itt van a neten aki fontos nekem. szóval látogass 

meg vagy menj rá a szkájpra, cím: YoumyDream

luna
én is néha éjszakákat csetelek ha van kivel. de ma fesztelünk 

a barátn immel a Zita szülinapja lesz. holnap este a kishúgomra 

vigyázok mert anyáék lagziba mennek. ha már alszik, belépek az 

msn-re.

myDream
holnap táncházba megyek

luna
frankó:)

vadnarancs
jó kislány légy. gondolok rád de ma ügyelek. reggel meg szép 

ébredést neked.

myDream
nyugiiiiii, apuci�…

vadnarancs
csak semmi chat-ár�… az efféle kérészekre vigyázni kell�…

myDream
nem segít

vadnarancs
na, csaó!

Orpheus
rálépek a skypera
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S k y p e  v i d e ó v a l
Orpheus
helóka szép estét! 

myDream
neked is

Orpheus
mi az a chat-ár?

myDream
egy nyilvános chatoldal. de nem mindig nyer  mert néha tele 

van perverz alakokkal.

Orpheus
szerinted ki perverz?

myDream
az elfajzott agyú pasasok 

Orpheus
b vebben

myDream
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felkelt a nap a tenger ég

lángja elborít

mikor a partra értünk könnyeztél

sírva lépkedtél a homokban.

fújt a szél, elvitte hangodat

ma sem tudom

mit mondtál akkor de

álmaimban most is ott jársz

a parton lépkedsz s könnyezel.

felkelt a nap a tenger ég

lángja elborít
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�…�…�…�….
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felkelt a nap a tenger ég 

lángja elborít

domdomdom elborít

�…�… sírsz?
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�…�…�….
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felkelt a nap�…�…�…köszönöm�…felkelt a nap�…�…köszönöm�….
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luna blogja
Ma volt a szülinapom :DDDD Csodálatos volt! Apukám reggel 

az ágyban ébresztett egy hatalmas rózsaszín csokorral $-> Volt 

abban minden; liliom, rózsa, tulipán, minden csupa rózsaszín. 

Nem is tudom, hol vette azt a sok szép virágot ilyenkor november 

végén. A kishúgom énekelt az ágyamnál; happy birthday to you�… 

anyukám megcsókolt�… szóval jó volt így ébredni. Aztán egész 

nap ünnepeltünk. Finom ebéd, a kedvenc kajám; gombakrémle-
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ves, rántott csirke rizottóval és sok ketchuppal, csokihab. Ajándék; 

színházjegy két személyre, egy új kori! Aztán együtt kirándultunk, 

mert sütött a nap. Átvágtunk a hegyen, át az erd n, legyalogol-

tunk a forrásig, aztán már sietni kellett, mert sötétedni kezdett. 

Vidáman, kipirultan értünk haza. Este megjött a barátom. Már egy 

éve vagyunk együtt. Szupersrác, csak nehogy elbízza magát. 

Megcsókolt, boldog szülinapot kívánt és átadta az ajándékot. Egy 

trendi fülhallgatót kaptam, rózsaszín, meg egy cuki bögrét rajta 

egy szív, benne mindkett nk neve. A legszebb napom volt novem-

berben! És még hátra van a buli a barátn kkel :))))

Ü z e n ! f a l :
myDream
boldog, boldog, boldog születésnapot, kívánom hogy legyen 

még sok ilyen szép napod�…

fifi
Jaj, ez olyan megható�… most én is olyan boldog vagyok :DD

Orpheus
Légy hát vidám

és nevess rám is

ha az ég rád ragyog.

Ez a nap más mint a többi

szivárvány borul föléd,

utad arra vezet.

myDream blogja
Tanultam, hogy a mondatot nagybet vel kezdjük. Szerintem 

blogban nem kell. De most kivételesen minden mondatot nagy-

bet vel fogok kezdeni, és próbálom a vessz ket is kitenni. Azért, 

mert most nagyon fontos dolgokat akarok mondani. 

Azon gondolkodtam éjjel, miért tudok vadidegen emberekkel 

órákat csevegéssel eltölteni a neten? Ennyire magányos lennék, 

ennyire magányos ez a világ? Ennyire magányosak benne az em-

berek? Miért csak így tudok el ítéletek nélkül ismerkedni, él ben 

miért nem? Miért nem m ködhet ez így a hús-vér valóságban? 

Kérdés: jó dolog, amit csinálok? Mi a célja az egésznek? Vajon 

kell-e egyáltalán, hogy célja legyen egy-egy egyszer , kellemes 

beszélgetésnek? Vajon mit csinálunk mi ketten? Mit csinálsz te? 

És mit csinálok én? Vajon nem csak a világ nagy magányát er -

sítjük, gyarapítjuk azzal hogy tulajdonképp félig ismeretlenségbe 

burkolózva intim helyzetekbe kavarodunk, ami cseppet sem kel-

lemetlen, legalábbis abban a pillanatban, mikor történik, csak 

reggel, mikor újra egyedül nyitom ki a csipáim, és nincs ott mel-

lettem senki. Senki, akivel együtt indulna a nap, vagy együtt tel-

ne, vagy együtt fejez dne be. Csak egy virtuális kapcsolat nem 

olyan veszélyes, hogy fel merjük vállalni mi emberek? Miért lett 

ez természetes?

�„Még most is hallom a gitárszót, zsongít, elaltat, 

álmaimban most is ott jársz

a parton lépkedsz s könnyezel

felkelt a nap a tenger ég

lángja elborít�…�”

taurus blogja
Nyájas blogolvasó! Miel tt azt gondolnád, hogy a történet 

lávsztoris irányba kezd elmenni, ki kell hogy ábrándítsalak. A tör-

ténet mint tudjuk, tulajdonképpen Konrádról szól, ráadásul tör-

ténelmi távlatból, így rövid kitér  után vissza is kell kanyarodnunk 

majd hozzá. El tte azonban néhány érdekes információt sze-
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retnék megosztani veled, hogy tisztán láss e szövevényes törté-

netben.

Kezdjük Lunával, aki blogja szerint zongoristának készül, és 

éppen Rachmaninov egyik ismert remekm vét sajátította el. Mi-

el tt mindezekb l messzemen  következtetéseket vonnál le, és 

kibontakozna el tted egy üstökösként felfelé ível  zenei pálya 

képe, el kell mondanom, hogy Luna életében egyetlen hangot 

sem ütött le a zongorán. Jó, lehet, hogy hajdanán a boci-boci 

tarkáig eljutott, de azt már elfelejtette. Erre az eseményre legfel-

jebb az anyukája emlékszik, aki kezét összecsapva futott be an-

nak idején a szobába, mikor meghallotta, hogy drága kicsiny le-

ánykája mindössze négy esztend sen ilyen fejlett zenei képessé-

gekr l tesz tanubizonyságot. Apropó anyuka, szül k, család�… 

Luna blogjából úgy tudjuk, hogy a szül k, a kistestvér, kutyuska, 

cicuska, a meleg családi fészek az ideálja, és ez az, ami t lágy 

meleggel körülveszi. Na most felmerül a kérdés, hogy virtuálisan 

tekintjük-e a dolgot, vagy ragaszkodunk a hagyományos valóság 

felfogáshoz. Persze akkor itt az újra meg újra felbukkanó kérdés; 

mi a virtuális és mi a valóságos? A problémát ne boncolgassuk 

most tovább, hanem állapítsuk meg, hogy a valóság igen kon-

zervatív értelmezése szerint a valóság, s t az igazság az, hogy 

Luna utálja a kedves apukáját, mert ha az részegen jön haza, vé-

gigveri t is meg az anyukáját is, és mert n i vannak, s t kurvák-

hoz is jár, ezzel együtt egy vezet  multicég vezérigazgatója mesés 

 zetéssel. Lám, a pénz nem boldogít. Tegyük hozzá, hogy apuka 

nagyon ritkán jelenik meg a kacsalábon forgó, alig háromszáztíz 

négyzetméteres, úszómedencés, jacuzzis,  nn szaunás családi fé-

szekben. Több kisebb-nagyobb hajlékkal rendelkezik még, ahol 

éjszakánként álomra hajthatja fejét. A multicégnél feladatát kivá-

lóan végzi, szigorú, munkamániás f nök hírében áll, aki még az 

ünnepeket is végigdolgozza, és alkalmazottaitól is ugyanezt vár-

ja el. Igaz, hogy a cég a mindenhová begy r z  gazdasági válság 

ellenére évek óta hatalmas nyereséggel m ködik. 

Bár a blogban úgy áll, de tudnunk kell, hogy Lunának nincsen 

húgocskája, akire id nként vigyáznia kell, ha szülei nagy ritkán 

valahova a gyerekek nélkül mennek el otthonról. Egy bátyja van, 

aki szárnyat bontva néhány évvel ezel tt már kiröppent a családi 

fészekb l. Róla talán még szót ejtünk. Ami a kutyát, macskát il-

leti, minden értelemben teljesen korrekt információ, mert a ház-

hoz tartozik egy fehér bullterrier, mely az egész környéket rette-

gésben tartja agresszivitásával, és egy kissé elhízott, szintén fehér 

birman macska, ami annak idején 95 000 forintba került. Luna 

éppen születésnapjára kapta négy évvel ezel tt, ami valóban no-

vember végére esik. A mostani születésnapon apuka nem is volt 

jelen. Egyébként Lunának nincsen barátja. 

MyDream blogja a valóság virtuális és valóságos értelmében 

is mindeddig teljesen korrekt, csak néhány aprósággal szeretném 

kiegészíteni. Luna apukája két évvel ezel tt, vagyis amikor 

myDream tizenöt éves volt, találkozott a lánnyal egy népszer  

szórakozóhelyen ahol akkor myDream néha felszolgált, hogy egy 

kis pénzhez jusson. Alkalmazása, mint sejthetjük, teljesen feke-

tén történt, és mint azt szintén sejthetjük, igen szégyenteljes ösz-

szeget kapott munkájáért. A kislánynak azonban még ez is jól 

jött, hiszen anyja, aki munkanélküli és alkoholista, egyedül tartja 

el gyermekét. myDream pedig elhatározta, hogy ápolón  lesz, és 

bár kollégiumban lakik, a tanulás azért még sincs ingyen. Luna 

apukája azonban némi ellenszolgáltatás fejében felkarolta a kis-

lányt. Azt is felajánlotta neki, hogy költözzön be számtalan haj-

léka valamelyikébe, míg tanulmányait folytatja. myDream azon-

ban, csak  tudja, miért, a kollégiumot választotta. Ha azonban 

myDream Iphone-ja, melyet Luna papája vásárolt, megszólal, a 

lány siet a megbeszélt helyre, hogy Luna papájával találkozzon. 
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Még a kezdet kezdetén valaki feljelenthette Luna apukáját, hi-

szen myDream akkor még csak tizenöt éves volt, ám valószín leg 

vastag pénztárcájának és kapcsolatainak köszönhet en a végén 

nem indult eljárás ellene. my Dream számára pedig Luna apuká-

ja mindent el teremt; laptopot, divatos cuccokat és a tanuláshoz, 

megélhetéshez elengedhetetlen pénzt. A lány mégis alig várja, 

hogy befejezze tanulmányait. Minderr l azonban Luna és az 

anyukája semmit sem tud, és my Dream el tt sem ismert Luna 

apukájának családi helyzete.

Blackbeardr l egyel re jó ha azt tudjuk, hogy igen ritkán ír 

blogot. De ezt biztos észrevettétek már. Ennél rosszabb azonban, 

hogy bármilyen horrorisztikusan hangzik is, mások blogját sem 

olvasgatja, s még arra sem veszi a fáradságot, hogy kövesse, mit 

irkálnak az üzen falára. Így aztán sokminden elkerüli a  gyelmét, 

s t esetleg olyan infomációkat is közöl magáról, melyeket bizto-

san nem tenne, ha  gyelmesen követné az üzen falára írt üze-

neteket és elolvasná mások blogjait. Nem hinném, hogy mindez 

érdektelenségb l adódik, csupán arról van szó, hogy Blackbeard 

nem elég óvatos, a maga világában él, amolyan elvont fazon, 

játssza a maga szerepjátékait, X-boxos game-eket, olvasgat de 

f leg állandóan a számítógépen lóg. Mivel az üzen falára írt üze-

neteket még soha nem olvasta el, és mások blogját sem követi, 

így azt sem tudja, mi történt super ve-val a valóságban, aki mint 

tudjuk, virtuálisan Blackbeardbe bolondult. Felvet dik a kérdés, 

hogy mi a csudának vezet akkor blogot? Valahogy szólni kellene 

neki, hogy vegye komolyabban ezt a virtuális valóságot, és vagy 

lépjen ki az egészb l, vagy csinálja rendesen, ahogy a többiek. 

Ha így folytatja, annak sajnos beláthatatlan következményei le-

hetnek de legalábbis téves következtetésekre juthatnak azok, 

akik a blogjait olvassák. 

Ü z e n ! f a l :
fifi
Én ebb l az egészb l semmit sem értek : �— Q.. pedig már el-

olvastam az el zményeket is. De nem rohadt cinikus az amit írsz?

anakonda
Bazmeg! Ez már tényleg sok!!!

superfive
Valahogy beszélnem kellene veled�…

andras232
Én csak most kapcsolódtam be ebbe az egészbe. De az a vé-

leményem, h így nem szoktak blogot írni.

luna
EGY SZEMÉT HAZUG ÁLLAT VAGY AKI MINDENT ÉS MIN-

DENKIT BEMOCSKOLSZ

myDream
hoppá�…

Orpheus
ki vagy te? 

M S N :
anakonda
olvastad taurus legutóbbi blogját?

vadnarancs
igen�…

anakonda
és, bazmeg?

vadnarancs
a végén majd még miatta be kell zárni az egész portált. az 

egész haBlogot.
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anakonda
csak ennyi?

vadnarancs
ennyi.

anakonda
és ez a geci alak csak úgy elviszi szárazon?

vadnarancs
igen�…

anakonda
ezt nem mondod komolyan, szopdle?

vadnarancs
ezt az egészet nem msn-en kellene megbeszélni.

anakonda
hát akkor hogy a picsába?

vadnarancs
gondolkozz�…

anakonda
most er sen gondolkoztam. de nem jut eszembe más.

vadnarancs
itt van luna is. beengedjük?

anakonda
naná�…

vadnarancs
heló.

anakonda
Heló

luna
OLVASTÁTOK?

vadnarancs
igen�…

anakonda
Szemétláda�…

luna
bemocskolja az egész családomat, engem, HAZUDIK. h történ het 

ilyesmi a haBlogon? eddig nem volt itt ilyen. mindenki bízott a 

másikban�… barátok voltunk. senki nem terjesztett hazugságokat 

a másikról�…

vadnarancs
egyszer azt mondtad, hogy nem szabad korlátozni a blogírás 

szabadságát�…

anakonda
most még te is baszogatod?

luna
azóta egyfolytában b gök�… teljesen ki vagyok borulva 

O-(==< :(((((((

anakonda
valamit tenni kell, a qrvaéletbe!

luna
a szüleimnek el se merem mondani�… csak azt látják hogy 

egy folytában b gök�… a kishúgom is hiába próbál vígasztalni�…

anakonda
szóval mi legyen?

vadnarancs
mondtam már�… nem itt kell megbeszélni a dolgot.

luna
hát akkor hol?

vadnarancs
gondolkozzatok. ha rájöttetek, szóljatok. heló

luna
ez most hova megy?
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Orpheus blogja
Ma las palmasban voltam. El ször miota itt vagyok a szigeten. 

Még eddig sehol nem voltam csak itt az üdül telep shopping 

centrumában, ahol a haverokkal szoktunk találkozni meg gördesz-

kázni. A parton is voltam párszor. Tegnap volt egy éve hogy el-

kezdtem ezt a sulit, azóta vagyok itt és még egy év van hátra. 

A napok egymás után telnek, semire nincs idö. Este hétt l éjjel 

kett ig melózunk a varietében. Nagy a hajtás mert a show szü-

neteiben felszolgálunk. Én táncolok és énekelek is a showban. 

Minden jelenet után rohanunk az öltöz be. Akkor belebúlyunk 

a pincér szerkóba, irány a konyha és horgyuk ki a vacsora vala-

mejik fogását. Mindenkinek megvannak a saját asztalai, a saját 

vendégei akikkel elis beszélgetünk. Az elején még néha alig ka-

pok leveg t, mert a tánc és a felszolgálás között nincs idö leülni. 

Amikor leszeggyük az asztalt, újab jelenet következik a showban. 

Irány az öltözö, belebúlyunk a következ  ruhába és jön az új je-

lenet. Aztán megint irány az öltözö, pincérszerkó, újab fogást 

vi szünk ki, és ez igy megy nyolctól tizenkett ig. Akkor vége a 

shownak és a vacsorának. Még kett ig-háromig beszélgetünk 

a vendégekkel és váltyuk egymást a bárban. Mikor vége a meló-

nak, úgy fel vagyunk pörögve, hogy senki nem tud azonnal le-

feküdni. Még be szoktunk ülni valahova, piálunk, füvezünk. Van 

aki mással is belövi magát, muszály lazítani. Reggel hat-hét körül 

megyünk vissza a szállásra. Nincs is ott mit csinálni, lepusztult, si-

vár hej, fejenként 6,8 négyzetméter, egy ágy, egy asztal, két szék, 

egy szekrény, egy mosdó és csótányok, pedig az egész szálót 

a csótányírtó szaga lengi be. WC és zuhanyozó a fojosón. Van akit 

zavar, hogy a szobán nincs rendes ablak. Én megszoktam. Azt 

a világitóudvarra nyílo ablakot viszont gyakran kinyitom, külön-

ben tavasztól szig meg lehet fulladni. Légkondi nincs. A fojosóra 

nyíló ajtó fölött szintén van egy keskeny, tejüvegb l készült ablak, 

azon is jön be egy kis fény. Ha a szobámban vagyok töbnyire úgyis 

csak alszom. Általában 12ig alszom de tovább is birnék. Kett kor 

kezd dik a suli, hatig tart. Utána félnyolcig próbájjuk az esti mü-

sort. Szombaton és vasárnap nincs suli csak próba félnégyt l hétig. 

Hétf n zárva a varieté. Ijenkor hattól tizenkett ig csak próbálunk. 

Éjfél után már elmehetünk. Nem is tudom miért err l írtam a vé-

gén mikor arról akartam, hogy ma Las Palmasban voltam. Szédült 

a fejem, elszoktam az igazi városoktól, utcáktól, emberek l. Hu-

nyorogtam, mert nem volt nálam napszemüveg és ritkán vagyok 

kinn a napon. Las palmas a sziget f városa. Délen, ahol lakom, 

és ahol a suli is van, csak szállodák, apartmanok és turisták van-

nak. Anyám bevállalta a következ  évi tandílyat is, ami nem kevés. 

A melóért nem  zetnek de teljes ellátást kapunk amiben a kaja 

és a szállás is benne van. A kaja elég szar, ha van pénzem, inkább 

pizzát eszek. Egyszer beszéltem egy hapsival aki azt mondta, hogy 

a sziget belsejében magas hegyek vannak és kicsi falvak, városkák, 

ahol nem a turisták laknak. Egyszer elmegyek egy ijen helyre ha 

lesz rá pénzem. A többiek irigyeltek, hogy a bártulaj egész napra 

magával vitt las palmasba. De most megyek aludni mert hulla 

vagyok�…

Ü z e n ! f a l :
luna 
:-* én azt hittem, egész nap gördeszkázol, a gitárod penge-

ted, v a strandon heverészel:O **-(

vadnarancs
szóval ez van a pálmák árnyékában�…

andras232
Mennyibe kerül a bársuli? 



52 53

Orpheus blogja
Ma las palmasban voltam. El ször miota itt vagyok a szigeten. 

Még eddig sehol nem voltam csak itt az üdül telep shopping 

centrumában, ahol a haverokkal szoktunk találkozni meg gördesz-

kázni. A parton is voltam párszor. Tegnap volt egy éve hogy el-

kezdtem ezt a sulit, azóta vagyok itt és még egy év van hátra. 

A napok egymás után telnek, semire nincs idö. Este hétt l éjjel 

kett ig melózunk a varietében. Nagy a hajtás mert a show szü-

neteiben felszolgálunk. Én táncolok és énekelek is a showban. 

Minden jelenet után rohanunk az öltöz be. Akkor belebúlyunk 

a pincér szerkóba, irány a konyha és horgyuk ki a vacsora vala-

mejik fogását. Mindenkinek megvannak a saját asztalai, a saját 

vendégei akikkel elis beszélgetünk. Az elején még néha alig ka-

pok leveg t, mert a tánc és a felszolgálás között nincs idö leülni. 

Amikor leszeggyük az asztalt, újab jelenet következik a showban. 

Irány az öltözö, belebúlyunk a következ  ruhába és jön az új je-

lenet. Aztán megint irány az öltözö, pincérszerkó, újab fogást 

vi szünk ki, és ez igy megy nyolctól tizenkett ig. Akkor vége a 

shownak és a vacsorának. Még kett ig-háromig beszélgetünk 

a vendégekkel és váltyuk egymást a bárban. Mikor vége a meló-

nak, úgy fel vagyunk pörögve, hogy senki nem tud azonnal le-

feküdni. Még be szoktunk ülni valahova, piálunk, füvezünk. Van 

aki mással is belövi magát, muszály lazítani. Reggel hat-hét körül 

megyünk vissza a szállásra. Nincs is ott mit csinálni, lepusztult, si-

vár hej, fejenként 6,8 négyzetméter, egy ágy, egy asztal, két szék, 

egy szekrény, egy mosdó és csótányok, pedig az egész szálót 

a csótányírtó szaga lengi be. WC és zuhanyozó a fojosón. Van akit 

zavar, hogy a szobán nincs rendes ablak. Én megszoktam. Azt 

a világitóudvarra nyílo ablakot viszont gyakran kinyitom, külön-

ben tavasztól szig meg lehet fulladni. Légkondi nincs. A fojosóra 

nyíló ajtó fölött szintén van egy keskeny, tejüvegb l készült ablak, 

azon is jön be egy kis fény. Ha a szobámban vagyok töbnyire úgyis 

csak alszom. Általában 12ig alszom de tovább is birnék. Kett kor 

kezd dik a suli, hatig tart. Utána félnyolcig próbájjuk az esti mü-

sort. Szombaton és vasárnap nincs suli csak próba félnégyt l hétig. 

Hétf n zárva a varieté. Ijenkor hattól tizenkett ig csak próbálunk. 

Éjfél után már elmehetünk. Nem is tudom miért err l írtam a vé-

gén mikor arról akartam, hogy ma Las Palmasban voltam. Szédült 

a fejem, elszoktam az igazi városoktól, utcáktól, emberek l. Hu-

nyorogtam, mert nem volt nálam napszemüveg és ritkán vagyok 

kinn a napon. Las palmas a sziget f városa. Délen, ahol lakom, 

és ahol a suli is van, csak szállodák, apartmanok és turisták van-

nak. Anyám bevállalta a következ  évi tandílyat is, ami nem kevés. 

A melóért nem  zetnek de teljes ellátást kapunk amiben a kaja 

és a szállás is benne van. A kaja elég szar, ha van pénzem, inkább 

pizzát eszek. Egyszer beszéltem egy hapsival aki azt mondta, hogy 

a sziget belsejében magas hegyek vannak és kicsi falvak, városkák, 

ahol nem a turisták laknak. Egyszer elmegyek egy ijen helyre ha 

lesz rá pénzem. A többiek irigyeltek, hogy a bártulaj egész napra 

magával vitt las palmasba. De most megyek aludni mert hulla 

vagyok�…

Ü z e n ! f a l :
luna 
:-* én azt hittem, egész nap gördeszkázol, a gitárod penge-

ted, v a strandon heverészel:O **-(

vadnarancs
szóval ez van a pálmák árnyékában�…

andras232
Mennyibe kerül a bársuli? 



54 55

M S N :
myDream
heló

Orpheus
szép napot!

myDream
olvastam a legutóbbi blogodat. ilyen sokat még soha nem 

írtál.

Orpheus
és?

myDream
kemény�…miért csinálod?

Orpheus
tudsz jobbat?

myDream
nem tudom�… bemégy a szkájpra? látni szeretnélek�…

Orpheus
OK

S k y p e  v i d e ó v a l :
Orpheus
szóval helóka�… 

myDream
mindig egyedül vagy a szobádban?

Orpheus
többnyire

myDream
és a barátn d?

Orpheus
két szobával odébb lakik. inkább én megyek át hozzá.

myDream
min nevetsz?

Orpheus
semmin. olyan szép vagy!

myDream
úgy alszom el, hogy a te számaidat dúdolgatom�…

Orpheus
én meg rólad álmodom

myDream
mit?

Orpheus
hát�…például, hogy egy rózsaszín vitorláson szeljük az óceánt 

te meg én�…a nap lemegy, éppen feljön a hold�…a kiköt  vár�…

rózsaszín víztükör

myDream
nem igaz�…

Orpheus
nem. sajnos csak álom�…de attól még igaz.

myDream
úgy hangzik mint az egyik versed.

Orpheus
olvastad taurus legutóbbi blogját?
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igen�…

Orpheus
és?

myDream
amit rólam ír, minden igaz�…de nem tudtam, hogy a luna apja 

az�…

Orpheus
�…�…..
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myDream
most azt hiszed, hogy egy ócska kis kurva vagyok és�…

Orpheus
pssszt�…csitt�… nem hiszem

myDream
akkor?

Orpheus
te is küzdesz. egyszer jobb lesz. élni akarsz, nem?

myDream
az anyám nem tud pénzt adni. néha még én adok neki.

Orpheus
téged is megver a pasi mint a lunát?

myDream
soha nem vert meg. velem nem brutális.

Orpheus
szóval csak szex�…

myDream
csak az�…

Orpheus
gyakran részeg?

myDream
hozzám nem jön részegen. 

Orpheus
most mire gondolsz?

myDream
azt honnan tudjuk, hogy igaz, szóval valóság, amit taurus ír?

Orpheus
nem tudjuk csak sejtjük. mert már nagyon sokszor bejött.

myDream
lehet

Orpheus
van apád vagy ilyesmi?

myDream
anyám szerint az apám cigány volt. én sose láttam. de a b röm 

elég füstös�…

Orpheus
�…�…�…..

myDream
már megint hallgatsz. és megint nevetsz.

Orpheus
csak mosolygok. mindig csak mosolygok.

myDream
min?

Orpheus
�…hogy olyan rohadtul szép az élet! legalábbis ha téged látlak, 

úgy érzem�…

myDream
ezt tényleg mondod?

Orpheus
hogy mondanám?

myDream
és a csajod?

Orpheus
az más�…

myDream
hogy más?

Orpheus
az hús-vér valóság

myDream
mintha én írtam volna valami ilyesmit a blogomban
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Orpheus
na ugye. akkor értened kellene. te mindig felvállalod a hús-vér 

valóságot?

myDream 
akkor már rég�’ nem élnék, ha felvállalnám

Orpheus
na látod. velem is ez a helyzet. 

myDream
énekelsz nekem valamit? 

Orpheus
van egy új számom. várjál. hozom a gitárt�…

Blackbeard blogja
A tegnap délutánt egyik haveromnál szerepjátékkal töltöttem. 

Úgy belejöttünk, hogy a délután végül az éjszakába nyúlt. Tovább 

folytattuk a kalóztémát. Er sen kevergettük a korokat, személye-

ket, mert a lényeg az, hogy ki-ki a maga pro lját alakítsa ki. Az 

én nevem például Blackbeard. Blackbeard förtelmes megjelenés  

kalóz volt; széles, brutális, sebhelyekt l szántott arc, színes sza-

lagokkal csimbókokba font hatalmas fekete szakáll, turbánszer  

fejviselet, melyb l harc közben szikrázó gyutacsok álltak ki. Fekete-

szakáll a 18. század elején tartotta rettegésben �„Nyugat-India�” 

part vidékét. A mi történetünk azonban 1630 körül Jamaicán ját-

szódik, ami akkor még spanyol uralom alatt állt. De voltak itt an-

golok, franciák és hollandok is, vegyesen. Telepeket alkottak és 

elvadultan éltek, olyan emberek, akik valami miatt a hatalom, 

a törvények szorításából menekültek. Ezekr l a telepekr l in-

dultak ki, és szálltak tengerre, hogy megtámadják és kifosszák 

az áruszállító hajókat, és id nként lecsapjanak a Karib-szigetek 

partmenti településeire. Ezek az elvadult telepesek lettek tehát 

a Karib-tenger kalózai, akik gyakran egymással is harcban álltak 

vagy éppen szövetséget kötöttek.

Kemény vitáink voltak arról, hogy milyen is az igazi kalóz. Egyet-

értettünk abban, hogy nagyon sokféle kalóz létezett. A durva, 

kegyetlen állat, akinek tényleg csak a kincs volt a fontos. Mások 

azt akarták, hogy rettegjenek t lük. Volt olyan, aki kerülte a vér-

ontást és inkább furfanggal próbálta megszerezni azt amit akart; 

pénzt, hatalmat és olyan is volt, akinek persze nem volt mellékes 

a pénz, az anyagi javak de mindennél többre becsülte a szabadsá-

got. Végül megegyeztünk abban, hogy az igazi kalózlélek lényege 

a szabadság. 

A legtöbb ember beletör dik, hogy soha és sehogy nem lehet 

szabad, csak dolgozik, verejtékezik �– ezekb l nem lesznek kaló-

zok. De van olyan is, aki nem munkával, verejtékkel akarja leélni 

az életét hanem a pénz által hatalmat akar, hogy szabad legyen, 

hogy neki ne kelljen izzadnia. Miben különbözik vajon egy mai dús-

gazdag bankár vagy multivezér a pénz- és hataloméhes kalóztól? 

�„Ami becsületes munkával gyötrelem és izzadság, az ágyúval és 

puskával hatalom és szabadság. Célunk ezért rövid, ámde vidám 

élet.�” Ez az egyik kalóz jelmondata volt. Én azt mondtam, hogy 

ez a jelmondat akármelyik mai multicég tulajdonosáé is lehetne, 

a különbség csak az, hogy ágyú és puska helyett ma ki nomultabb 

módszerek vannak. Ezzel sokan egyet értettek, de sokan til takoz-

tak, hogy ne keverjük már bele a mai valóságot a történetünkbe. 

Mindegy. Ez a vita a történet lényegén semmit nem változtat.

De nem minden kalózlélek köti össze a hatalomvágyat és pénz-

éhséget a szabadságvággyal. Van olyan kalóz, aki csak a hatalom, 

a törvények szorításából menekül, aki egyszer en csak magáért a 

szabadságért akar szabad lenni. Hogy senki se parancsoljon neki, 

hogy ne használják ki olyan kalózlelkek akik a hatalom, a törvény, 
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a pénz erejével zsarnokoskodnak másokon. Hogy ne él sködjenek 

rajta olyan kalózlelkek, akiknek kezében a pénz és a törvény fegy-

ver. A kalóz, aki magáért a szabadságért akar szabad lenni, meg-

veti azt a kalózt akit a törvény véd, miközben másoktól veszi el 

a szabadságot és az anyagi javakat. Az ilyen törvények pedig a 

rabló kalózok törvényei és nem igazi törvények. Az ilyen törvények 

a rabló kalózt szolgálják, a rabló kalóz pedig ezeket a törvényeket 

szolgálja. A végtelen tengert járó szabad kalóz ellensége a rabló 

kalóznak. Én is a szabad kalózok fajtájából vagyok, ellensége a rabló 

kalóznak és a rabló kalózokat véd  törvényeknek. A rabló kalóztól 

elvenni azt, amije van, nem szégyen. Szégyen azokat kifosztani, 

akik nem kalózok. 

Van még egy harmadik fajta kalóz is, aki nem elégszik meg az-

zal, hogy a maga szabadságát kivívja. Másokat is meg akar aján-

dékozni a szabadsággal, azokat is, akik nem kalózlelkek. Hogy ne 

szorítsa ket a rabló kalózokat szolgáló törvény, hogy ne kelljen 

életük végéig verejtékezniük, hogy lássák a föléjük boruló hatalmas 

eget és hogy k is a végtelen tengerre szállhassanak. Az ilyen ka-

lóz sorsa a legnehezebb, és bel lük van a legkevesebb. Az ilyen 

kalózok hisznek az igazságban és az igazságos törvényekben. Az 

ilyen kalózban nincs hatalomvágy, az ilyen kalóz senki kezébe 

nem akar hatalmat adni, mert szerinte a hatalmat maguk az igaz-

ságos törvények gyakorolják. Az ilyen kalóz forradalmár, az ilyen 

kalóz olyan, akár egy messiás.

A játékban ez a három fajta kalóz szerepel. Odáig jutottunk, 

hogy mindenki valamelyik csoportba került. A csoportok persze 

nem zártak, át lehet kerülni egyikb l a másikba. Már a cselekmény 

is kezd kialakulni, ki is próbáltunk egyes jeleneteket, és legköze-

lebb el is kezdjük a történetet az elejér l. A legjobb persze az egész-

ben, hogy hiába van el re megbeszélt történetünk, a cselekmény 

végig önmagát fogja változtatni, formálni.

Ü z e n ! f a l :
myDream
taurus szerint el se olvasod mit írnak az üzifaladra. kár. tökjó 

a három kalóz fajta amit kitaláltatok. 

luna
nem mindegy, h szerezzük meg a szabadságot. gyötrelemmel, 

izzadsággal v ágyuval, puskával, v egy harmadik utat választunk.

anakonda
A kalóz jelmondatában az van benne, hogy csak a pénz által 

szerezhetünk hatalmat vagy lehetünk szabadok. Van, aki csak ve-

rejtékezik azért, hogy pénzt szerezzen és reménykedik abban, hogy 

akkor szabad lesz, de sose lesz pénze meg szabadsága. És van aki 

er szakkal szerez sok pénzt, így hatalomhoz és szabadsághoz jut. 

Az er szak persze manapság tényleg ritkán jelent ágyut. Igen, ma 

fontosak a ki nomult módszerek�… 

Osztán más�… te télleg olyan kibaszottul elvont krapek vagy, 

hogy nem is érdekel, miket irkál rólad taurus? Még az se zavar, 

hogy vannak csajok, akik befalcolnak miattad?

andras232
Nekem kicsit bonyolult ez a kalózos játék, de egyszer megnéz-

ném h csináljátok.

vadnarancs
már kezdem érteni amit a pro lodon írtál a kalózokról, hogy 

kalóz létedre hogy vethetsz meg egy másik kalózt. egész jól meg-

ideologizáltátok�… viszont jó lenne, ha elolvasnád mások blogjait 

is, például taurusét. nem vagyok biztos benne, hogy szeretnéd, 

hogy ír rólad. kövesd a blogját.
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vadnarancs
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anakonda blogja
Ma nem mentem be még el adásokra se. Reggelig ültem az 

interneten, piáltam meg warcraftot játszottam, és úgy bebasztam 

mint állat. A tegnapi kovboj koncert totál szétzúzta az idegeimet. 

Azaz nem a koncert, az qrvajó volt, csak a csaj. Giulietta a kon-

cert után kifejtette, hogy ennél bunkóbb együttest még nem 

látott. Kérdeztem, akkor minek jött pont a kovbojokra. Aszonta, 

mert hallott róluk és valamelyik barátn je állandóan róluk mesélt. 

Kérdeztem, akkor miért nem a barátn jével ment a koncertre. 

Mondta, mert azzal közben összeveszett. Szóval már ett l is el-

szállt az agyam, hogy csak azért jött velem, mert összeveszett 

a ba rátn jével. Mondtam neki, akkor nagyon el volt tájolva, ha 

nem tudta, hogy nem �‘abba�’ koncertre vagy a diszkóba indultunk. 

Kérdezte, miért vagyok úgy felháborodva, mert nem tetszett ne-

ki a kovbojok. Én meg kérdeztem, mi nem tetszett a kovbojokban. 

Mondta, hogy a zenéjükkel nem volna baja, de a szövegeik undo-

rítóak és a viselkedésük bunkó. Mondtam, pont a szövegeik, hi-

szen azokat nem is érti rendesen. Azt mondta, hogy annyira tud 

már magyarul, hogy megállapítsa, hogy ezek a szövegek közön-

ségesek, azt mondta, vulgárisak. Mondtam neki, hogy ezekben 

éppen az a poén, mert ez 1fajta lázadás és társadalombírálat. 

Aszonta, hogy mindez nagyon jó cél, de a lázadás, bírálat és kö-

zönségesség nem azonos kategóriák. Na, én jól benyeltem, pont 

egy olyan csajba zúgtam bele aki szuperintellektuális, és valami 

fájintos családból való. Pedig tök normálisan néz ki, tényleg nem 

1 plázacica és még dumálni is lehetett vele, míg nem a kovbojok 

volt a téma. Mondtam neki, hogy 1 ilyen grande, grandiózus kék-

harisnyával mint , nem tudok mit kezdeni. Erre ott hagyott a meg-

állóban, én meg csak álltam mint 1darab fasz. 

Ü z e n ! f a l :
vadnarancs
bocsi�…de én is ott hagytalak volna.

fifi
Mondtam már, ne durvulj. Az nem vezet jóra B-D

myDream
attól még járhatnátok együtt, hogy  pont a kovbojokat nem 

szereti. menjetek más rock koncertre mert ezek szerint a rockot 

azért szereti a csaj. és szerintem kérj t le bocsánatot�…

andras232
Tolerancia, pajtás�…

superfive profilja (23 éves)
Talán csodálkozol, hogy teljesen új pro llal jelentkezem. De en-

 nek a pro lnak nem csak a dizájnja más mint az el z é, hanem 

más belül is. Minek nekem új pro l? Gondoltam, miel tt még tau-

rus rólam is kitálal, jobb, ha magam írom le az igazat. Az el z  

pro lomban azt írtam, hogy egyedül élek, hogy munkanélküli 

va gyok, néha az éhhalál küszöbén állok, szóval sajnáltattam ma-

gam rendesen. Mindebb l pedig egy szó se igaz. Anyámmal, 

apámmal lakom együtt még mindig, és nem élek száraz kenyéren 

meg vízen. Igaz, hogy nem dúskálunk; apám postás, anyám óvón , 

vagyis egyikük sem akaszt le akkora pénzeket, mint jó néhányan 

ebben az országban. A gimi befejezése után majdnem mostanáig 

én is dolgoztam. Feketén takarítottam, voltam dada egy óvodá-

ban, ültem egy vállalat telefonközpontjában �– szóval csináltam, 

ami éppen adódott. De szégyellem ezeket a munkákat, mert sze-

métségnek tartom, hogy én és még sok millióan arra kényszerü-

lünk, hogy bármit elvállaljunk, becsülettel gürizzünk egész álló nap 
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azért a pár forintért, ami épp arra elég, hogy együnk meg lakjunk. 

A korruptak meg semmit se csinálnak vagy egyenesen lopnak, 

csal nak, és azt se tudják, hová tegyék a pénzüket. Most ugyan ta-

nárképz be járok ének-rajz szakra de nem tudom, hogy fog ez az 

egész összejönni anyagilag. Ha tényleg kész leszek, akkor se fo-

gom halálra keresni magam. És abban se vagyok biztos, hogy 

va lóban minden vágyam az, hogy éneket meg rajzot tanítsak. Úgy-

se veszi komolyan senki ezt a két tantárgyat.

Ezek után sejtheted, hogy nem vagyok egészen botfül , mint 

azt el z  pro lomban írtam. Imádom Mozartot meg Bachot, de 

az ilyesmit manapság szégyellni illik. Ha valaki nem tud felmutat-

ni legalább egy k kemény rockbandát a blogján amiért meg van 

veszve, az alsóbbrend  lénynek számít. Mindemellett szeretem 

még a reggae-t, a hip-hopot, a bluest, a rapet meg a dzseszt.

Jó lenne már egyedül lakni, de egyel re nem jön össze. Marad 

a lakótelepi hetedik emelet anyámmal, apámmal, ki tudja meddig. 

Saját szobám azért van. 

Az utóbbi id ben tényleg elkezdtem nyalókázni, de még meg 

tudok állni. Annyira függ  nem vagyok. És most meg is álltam, 

mióta úgy bel ttem magam, hogy majdnem ott maradtam. Vad-

narancs hozott vissza az életbe, és  segített megállni is. Vannak 

ilyen emberek. Azóta még füvet se szívtam. Szóval újra ÉLEK.

Tényleg azért akartam meghalni, mert Blackbeard nem vála-

szol. Beleestem abba srácba, pedig négy évvel még  atalabb is 

nálam. Mióta újra bementem a habBlogra, olvasom, hogy Black-

beard senkinek nem válaszol, senki blogját nem olvassa, és még 

azt se, amit az üzen falára írnak. Ez azért megnyugtat, hogy nem 

csak velem nem tör dik. Egyszer talán el lép, egyszer talán vá-

laszol nekem. Még soha nem volt hapsim, és soha senkivel nem 

feküdtem le. Ezt se szokás bevallani de ez az igazság. Sokan azt 

is gondolják rólam, hogy leszbi vagyok, pedig csak utálom azt 

a sok bunkót aki azt hiszi, hogy egy kapcsolat az ágyban kezd -

dik. És eddig még nem találkoztam olyannal, aki nem azt hiszi. 

Gimiben szerelmes voltam az énektanáromba, és ezért mindenki 

kiröhögött. Pedig egyenesen a tanárképz b l került hozzánk, és 

még volt benne lelkesedés. Emiatt zúgtam akkor bele.

Jó érzés, hogy megel ztem taurust. Rólam már nincs több le-

leplezni való. Azt viszont nem tudom, hogy honnan tudta el re, 

hogy öngyilkossággal fogok próbálkozni. Én akkor azt a blogját 

nem is olvastam, tehát senki nem mondhatja, hogy az  blogja 

hatott rám valamiképpen. Kíváncsi volnék arra a hapsira. 

Most ez új pro l is lett, meg egy kicsit blog is egyben, de mind-

ezt le kellett írnom.

Ü z e n ! f a l : 
fifi
Nem muszáj azért mindent szintén elmondani egy blogban. 

Szerintem az fontos, ki milyen imidzset akar magáról. Azt kell le-

írni ami belefér az imidzsedbe :)

luna
szerintem is fontos az szinteség. de azzal, hogy meg akartad 

el zni taurust és mindent bevallottál magadról, még állíthat rólad 

bármit ezután is, akárcsak rólam :~(~~~

M S N :
vadnarancs
szia

superfive
Heló

vadnarancs
hogy vagy?
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superfive
Kösz. Most már tényleg megvagyok.

vadnarancs
örülök. nagyon izgultam érted�… azért nem kellett volna úgy 

ki adnod magad az új pro lodban�…

superfive
Még mindig jobb, hogy én írtam le ezeket, mintha taurus írta 

volna le a következ  blogjában.

vadnarancs
ennyire nem kell komolyan venni a blogozást.

superfive
Tudom�…a blog nem a valóság. és szerinted én meg egy 

fantomképbe vagyok szerelmes.

vadnarancs
akkor jó, ha tudod�…

superfive
Bocs. Lehet, hogy igazad van. nagyon sokmindenben van 

igazad. és ez adta vissza a hitemet, hogy az életet nem szabad 

csak úgy eldobni.

vadnarancs
a lényeg az most, hogy ezt megértetted. de sok minden van 

még itt a blogozásról, valóságról, szinteségr l, amit jó lenne 

magadban tisztázni.

myDream
heló

superfive
Helóka

myDream
örültem az új pro lodnak

superfive
Vadnarancs szerint nem kellett volna magamat ennyire kiadni.

myDream
csak úgy van értelme folytatni az egész blogozást ha szinték 

vagyunk.

vadnarancs
ezt mondta luna is nemrég�…

superfive
És?

vadnarancs
szerinted luna szinte?

superfive
Most azért mert taurus mást írt róla, akkor biztos, hogy luna 

hazudik?

vadnarancs
én csak azt kérdezem, miért lett ilyen véresen komoly követelmény 

az szinteség a blogon, ha a hús-vér valóságban nem az

myDream
én csak azt mondhatom minden igaz amit taurus leírt rólam�…

vadnarancs
szóval szép ez a nagy kitárulkozás, de újra megkérdezem; 

miért lett ilyen véresen komoly követelmény az szinteség a 

blogon ha a hús-vér valóságban nem az?

superfive
.....hát..... talán mert valamikor az ember szinte akar lenni 

magához. 

vadnarancs
és ehhez kell a blog?

myDream
a blogot másoknak írjuk de magunkról. hogy mit gondolunk 

mit érzünk mit csináltunk�…
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vadnarancs
és most szintén�… mindig úgy írod le, amit érzel, gondolsz, 

csinálsz, ahogy valóban érzed, gondolod vagy csinálod? vagy 

ahogy a blogon elvárják t led?

superfive
Mi az, hogy VALÓBAN? Valóban érzed, valóban gondolod, 

valóban csinálod..(?)�…

vadnarancs
na, ezen legalább el lehet gondolkozni�…

myDream
jó�… akkor most gondolkozzunk�…

vadnarancs
�…�…�…�…�…�…�….

superfive
�…�…�…�…�…�…�…�…�…a luna egyszer azt írta a blogján, hogy van 

köztünk olyan, aki egyre jobban összekeveri a valóságot azzal, 

ami csak a blogjainkon létezik. Itt biztosan rám céloz�…

myDream
ez jó hogy pont  mondja�….

vadnarancs
nem biztos, hogy luna csak rád céloz

superfive
taurusra?

vadnarancs
taurussal állítólag éppen az a baj, hogy a színtiszta valósághoz 

ragaszkodik a blogján is

superfive
Mások valóságáról ír

vadnarancs
a blogírásnak nincsenek kötöttségei. mindenki arról ír, amir l 

akar, és úgy írja ahogy akarja.

superfive
Nem biztos, hogy jó, ha túl sok valóságot keverünk a blogba

vadnarancs
az el bb még azt mondtad, csak úgy van értelme a blogo zás nak, 

ha szinték vagyunk�…

superfive
Az más, ha én vagyok szinte a saját blogomon. Különben az se 

biztos, hogy az szinteség meg a valóság mindig egybeesik�…

vadnarancs
na látod, ez már egy hozzád méltó megjegyzés�…

superfive
höhöhö�…

myDream
Orpheus szerint eddig nagyon sokszor bejött amit taurus írt. 

egyébként szerintem is.

superfive
Elkezdett valami Konrádról is írni. Róla nem tudjuk, hogy tényleg 

létezik-e vagy sem. Legalábbis a haBlogon eddig nem találkoztam 

vele.

vadnarancs
szóval akkor a haBlog a valóság?

superfive
Már megint kezded?

vadnarancs
szerintem te TÉNYLEG létezel, és nem csak a haBlogon.

superfive
De a haBlog is TÉNYLEG létezik

myDream
anakonda és Orpheus is ismeri Konrádot de nem a haBlogról.
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vadnarancs
honnan tudják, hogy pont arról a Konrádról van szó, akit k 

ismernek?

myDream
�… a re  Debrecen a családi körülmények a nagypapa háborús 

sérülése, ilyesmi�…

vadnarancs
jó, lehet. de most arról beszéltünk, hogy mi nektek a hús-vér 

valóság

myDream
a haBlog nem az�…

superfive
Hát akkor az nem is létezik, ami a haBlogon van?

myDream
de létezik. csak virtuálisan.

superfive
És akkor ami virtuális, az nem valóság?

myDream
de az. csak virtuális valóság.

superfive
Ez a �‘csak�’ azt jelenti, hogy ez egy másodrend  valóság, hogy 

nem is fontos, hogy nem is érdemes komolyan venni?

myDream
hát, nem tudom�… jó lenne komolyan venni. mert azt vállalni 

lehet

vadnarancs
miért?

myDream
�…mert az egy olyan világ ahol jól érzem magam

vadnarancs
de csak egy képzeletbeli világ. a virtuális azt jelenti, hogy képzelt, 

nem igazán létez .

superfive
Amir l álmodozom, az is a képzelet szülötte. Vagy pl egy regény 

is az.

vadnarancs
de az amit elképzelsz, nem feltétlen lép fel a megvalósítás 

igényével. a virtuális valóság nevében viszont az is benne van, 

hogy azt akarja, hogy úgy kezeljék, úgy éljék meg mintha valóság 

lenne.

superfive
És az baj?

vadnarancs
a te esetedben pl az volt�…

superfive
Szerintem agyonkomplikáljuk ezt az egészet�…

myDream
na akkor a Blackbeard tényleg szétválasztja a valóságot a 

virtuálistól. el se olvassa mások blogját meg üzen falát. szóval 

úgy kezeli ezeket a dolgokat mintha nem is léteznének. vagyis 

mintha csak virtuálisak lennének.

superfive
�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…

vadnarancs
�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�….

myDream
jaj, bocs�… már megint hülyeséget mondtam�… azaz el bb 

mondtam valamit mint gondolkodtam�…
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vadnarancs
igen is meg nem is�… az se jó, ha Blackbeard most tabu téma 

marad. igaz, super ve?

superfive
Igaz�…

vadnarancs
egyébként Blackbeard azzal a szerepjátékával, nem tudom, 

mennyire él a valóságban.

Superfive
Azt pl nem is gépen játssza�…

myDream
muszáj mindig azt hinni, hogy csak a hétköznapi élet a valóság?

superfive
Én már kezdek belefáradni ebbe a  lózgatásba

myDream
úgyse oldjuk meg a problémát�…

vadnarancs
azért nem árt, ha néha használjátok az agysejtjeiteket

myDream
én ma már nem akarom többet használni. báj! Szlíp!

superfive
nájtinájti!

vadnarancs
jó éjt!

taurus blogja
Egész decemberben s r n hullott a hó. Ilyen kemény tél már 

régen volt egész Európában. Ritkán jön össze a képeslapokra ill , 

hófehér karácsony, de most szinte az egész kontinenst, rajta Ma-

gyarországot és benne Debrecent is vastag hótakaró borítja. Az 

Alföld fel l süvít  szél mára elállt, csendes lett a leveg . Konrád 

élvezi, amint lába alatt besüpped a hó, mikor átvág a Nagytemp-

lom el tti téren. Minden hang távolinak t nik, álomszer en lebeg, 

miel tt lehull és belefagy a nagy fehérségbe. A  ú az ég felé for-

dítja arcát, és hagyja, hogy beleszédüljön a kavargó hópelyhek 

látványába. A Nagytemplom kett s tornyán jéggé dermedt hó-

süvegek ülnek, melyek egyszerre kölcsönöznek ünnepélyes és 

meseszer  küls t a máskor ugyancsak tárgyilagos épületnek. Öt 

nap múlva, karácsony napján, mikor a harangok megszólalnak, 

em berek sietnek át majd a téren, fel a széles lépcs soron a temp-

lom kapuja felé. Most üres a tér. Konrád megáll, hógolyót gyúr, 

és olyan magasra hajítja, amilyen magasra csak tudja. Közben 

nagyapjára gondol. Most járt nála, ennivalót vitt neki holnapra. 

Konrád anyja mindig úgy f z, hogy a nagypapának is jusson, és 

két-három naponként valaki átviszi neki az ételt, amit az öreg 

aztán megmelegít, mikor megéhezik.

Sándor nagyapa általában mindig ugyanabban a kopott fotel-

ben üldögél, mikor valaki betoppan hozzá. Nincs is ébren mindig, 

félrebillent fejjel, sokszor nyitott szájjal mélyen alszik. Régebben 

ilyenkor a tévé is be volt kapcsolva nála, mostanában az sincs. Ha 

ébren van, kék szemét a belép re emeli, arca csendesen felragyog. 

�– Miért nem nézed a tévét, vagy olvasol, nagypapa? �– kérdezte 

Konrád és leült szemben az öreggel egy székre.

�– Olvasok �– felelte az öreg, de Konrád látta, hogy a mellette 

lév  kisasztalon ugyanúgy áll az újságok és könyvek halmaza, 

ahogy legutóbb. 

Nagypapát ritkán lehet szóra bírni, és hosszú id  kell hozzá, 

míg a maga világából visszatérve ráhangolódik látogatójára és 

képes beszélgetni. Emlékeiben él, melyek úgy peregnek lezárt 

szem héja mögött, mint egy végtelenbe nyúló  lm. Régebben csil-
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logó szemmel mesélt ezekr l az emlékekr l, de mikor észrevette, 

hogy mindaz ami számára újra-meg újra megélt jelen, mások szá-

mára csupán valamiféle let nt, távoli világ árnyéka, abbahagyta 

a mesélést. Sokat is van egyedül, s abból a múltból építkez  je-

lenb l, amelyben megállt az id , s amelyben  él, ritkán zökken 

ki. Egyre nagyobb lett a távolság az  jelene és mások jelene kö-

zött. Pedig minden nap benéz hozzá valaki, de általában senki 

nem tud hosszabb ideig maradni nála. Ma azonban Konrád az 

egész délutánt vele töltötte.

�– Mit szeretnél karácsonyra, nagypapa? �– kérdezte Konrád.

Az öreg tanácstalanul vállat vont.

�– Semmit. Mindenem megvan.

�– De mégis�…. �– unszolta Konrád.

�– Arra a kis id re ami nekem még hátra van, semmire nincs 

már szükségem.

Konrád elkedvetlenedett.

�– Már megint csak ilyeneket mondasz.

Az öreg Konrádra emelte beszédes kék szemét.

�– De hát ez az igazság �– mondta, ám látta, hogy unokáját el-

szomorítja ez a válasz, ezért inkább másra terelte a szót. �– Esik 

még a hó? �– kérdezte.

�– Most éppen szakad.

�– Láttam az ablakból meg a tévében is.

�– Szóval akkor mégiscsak nézed a tévét �– örült meg Konrád 

mert tudta, hogy nagyapa, mikor még frissebb volt, élénken kö-

vette a kül-és belpolitikai eseményeket.

�– Nézem, csak néha elfelejtem, hogy kell bekapcsolni.

�– Mit nézel benne? �– kérdezte a  ú.

�– Hát, a híreket. Mindig a híreket.

�– És mit láttál a hírekben? �– kérdezte Konrád, hogy próbára tegye 

nagyapját, vajon mennyit ért meg a körülötte zajló eseményekb l.

�– Sok minden történik a világban �– sóhajtott az öreg. �– Csak 

azt látom, hogy az embereknek nincs idejük megállni, hogy elgon-

dolkodjanak azon, hogy mi miért történik. És arra sincs idejük, 

hogy végiggondolják, mit csináltak jól, és mit rosszul. A politikusok 

se gondolják végig. Ezért azt sem veszik észre, hogy amit csinál-

nak, már egyszer megtörtént. Pedig kellene arra id , hogy néha 

megálljunk, mert ha nem, mindig ugyanaz fog megtörténni. És az 

nem jó.

Konrád megdöbbent. Erre a válaszra nem számított.

�– Igazad van, nagyapa �– mondta elismer en. �– Tényleg nem 

állnak meg az emberek, hogy átgondolják, mit csináltak jól és mit 

rosszul. Pedig sokat tanulhatnánk a saját hibáinkból. De hogy 

érted azt, hogy ami történik, már egyszer megtörtént?

Az öreg egy pillanatra lehúnyta a szemét.

�– Nehéz ezt megmagyarázni �– nézett aztán a  úra. �– De tu-

dom, hogy így van.

�– Honnan tudod? �– mosolygott rá Konrád.

�– Gondolkoztam �– mosolygott vissza az öreg.

�– És hol történt meg, ami most újra megtörténik? �–  rtatta 

tovább a  ú.

�– Ott, ahol az is megtörténik, ami megtörténhetett volna �– 

közölte Sándor.

Konrád egyre jobban elámult.

�– És az hol van?

�– Azt nem tudom �– felelte az öreg és lehúnyta a szemét, majd 

egyik pillanatról a másikra elaludt. 

Konrád hagyta. Teát készített a konyhában, a csésze mellé 

piskótát és néhány aprósüteményt tett, s bevitte az öregnek.

�– Nagyapa, hoztam egy kis teát.

Sándor összerezzent, de ahogy kinyitotta szemét, a  úra mo-

solygott.
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�– Kicsit elbóbiskoltam �– mondta szégyenkezve.

�– Nem baj, nagyapa. A teától felfrissülsz.

�– Esik még a hó? �– kérdezte az öreg, miközben lassan szájához 

emelte a bögrét.

Konrád az ablakhoz ment, mert kint már sötét volt. Az utcai 

lámpa fényében s r n kavarogtak a hópelyhek.

�– Esik �– felelte. �– Szereted a havat?

�– Nem �– rázta meg fejét az öreg.

�– Miért nem?

�– Mert régen is mindig esett, és nem volt jó.

�– Hol, ahol fogságban voltál?

�– Ott is. Meg máskor is. A határon, mikor átszöktem. Derékig 

ért a hó, de én a szüleimhez akartam menni, mert tudtam, hogy 

egyedül vannak, és segíteni kell nekik.

�– Ez mikor volt?

�– Hát, már a háborúban. De én akkor még nem voltam ka-

tona, hanem Nyíregyházán tanultam.

�– És?

�– Kárpátaljára bejöttek az oroszok, én meg Magyarországon 

rekedtem. Haza kellett menni a szüleimhez Munkácsra.

�– És gyalog mentél?

�– Nem végig. A határig elvittek kocsival. Aztán az az ember 

megmutatta, hogy merre kell menni. Elindultam. Igaz, hogy sötét 

volt, de a hó világított. Szerencsém volt, mert annyira havazott, 

hogy minden nyomot azonnal ellepett a hó. Így a jár rök nem 

tud tak elfogni, pedig hallottam a kutyáikat is ugatni. 

�– Féltél?

�– Nem emlékszem. De nem hiszem, mert arra nem volt id . 

Nagyon kellett  gyelni, hogy merre megyek. Addig bukdácsoltam 

abban a nagy hóban, míg egyszer csak odaértem. Azt tudom, 

hogy nagyon hideg volt, és rajtam nem volt rendes téli bakancs.

Csend lett, csak a nagy kakukkos óra tiktakkolt a falon.

�– Hozol még egy kis teát? �– szólalt meg aztán az öreg.

�– Persze �– felelte Konrád, és a konyhába indult. 

Mire visszajött, nagyapa félrebillent fejjel, mélyen aludt a fo-

telben.

Konrád ráterített egy pokrócot és haza indult.

Ü z e n ! f a l :
myDream
nekem nincsenek nagyszüleim. kicsi voltam, mikor anyám szü-

lei meghaltak. pedig én szeretem az öregeket.

fifi
Nem tudom, miért érdekes nekünk, mit mondott konrád 

nagyapja |-O

dudika
helló! én most el ször olvasom a blogodat. Majd az el zöeket 

is megnézem, mer gondolom, ez valaminek a fojtatása.

superfive
Az én nagymamám is mondott furcsa dolgokat, miel tt meg-

halt. Valahogy tényleg messze van az  világuk a mienkt l.

luna
nekem csak egyik nagyanyám él. öregotthonban van. nagyon 

ritkán látogatjuk meg.

andras232
A nagyszüleim közül az egyik nagyanyám igazi boszorkány. 

Mindenki utálja a családban. Már csak a sepr  hiányzik alóla. Bo-

csi�… csak eszembe jutott.

vadnarancs
bár soha nem reagálsz arra, amit az üzen faladra írnak, jó ha 

tudod; én is néha megdöbbent  dolgokat hallok az öregekt l itt 

a kórházban.
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Orpheus blogja
Szóval ott hagytam abba, hogy las palmasban voltam, csak 

a végén aztán éppen ezt nem volt id m megirni. A f nök vitt 

magával, a bársuli tulalya. A kocsiban út közben kiderült, hogy 

er ssen rámkattant. Nem gondoltam volna, hogy meleg, azt hit-

tem mindig, csak megjácca magát, mert a bárja egy men  meleg-

ágy. A bárban ugyanis sokan megjáccák magukat, ez üzleti fogás, 

mert azt gondolják, hogy akkor jobban odaszoknak a vendégek. 

Felfogta, és nem próbált semmire rábeszélni mikor elmagyaráz-

tam neki, hogy én egy cseppet se vagyok homi, csak kicsit cikis az 

ügy, mivel a f nököm. De most ennyiben marattunk. Míg  ügye-

ket intézett, én a las canterason l dörögtem. 

Egyik haverom kölcsönadott egy szörföt, hogy próbájjam ki. 

Tökjó hullámok vannak ott, mondta, és igaza volt. Akármilyen 

messzire mentem ki, a hullámok mindig visszadobtak a partra. 

Nekem is kellene egy ijen deszka, csak nincs rá pénzem. Meg úgy-

is ritkán vagyok lent a parton. De ez kiráj volt, és az egész hosszú 

las canteras nagyon teccett. Sehol nincsen rohadtnagy hotel, 

csak páremeletes normál, elég régi házak váltakoznak kisebb szál-

lodákkal. A rettent  hosszú, széles sétányon végig vendégl k, 

ételbárok, presszók meg pálmafák. A sétányal párhuzamos lent 

a homokos strand, ami hol szélesebb, hol keskenyebb. Teccik, 

hogy a sétány nem egyenes, hanem végig a partot követi, akár-

csak az egymás mellett sorakozó színes házak. Az egyik hejen ép-

pen a betlehemet csinálták homokból. Ezeket az óriásszobrokat 

minden karácsonyra elkészítik, és állítólag minden évben más-

képp néz ki. Van benne minden, három kirájok, jászol, szamarak, 

angyalok, szóval minden ami kell. Valamivel befújják, hogy a szél 

ne horgya szét.

A f nökkel aztán egy olasz vendégl ben kajáltunk, persze  

 zetett. Finom vékony pizzát sütnek ott, csak sajnos semmi f -

szert nem tesznek rá. Kint ültünk egy naperny  alatt. Aztán a f -

nöknek még bent az óvárosban volt valami intéznivaloja. Addig 

én ott tekeregtem a régi házak közt. Úgy hallottam, hogy azokat 

még a szigetet elfoglaló spanyolok építették sok száz éve. Bemen-

tem egy házba aminek tökszép faragott faerkélye volt. Aztán ki-

derült, hogy az a kolombusz ház, mert eccer ott lakott kolombusz. 

Most múzeum, tele van régi szobrokkal, butorokkal meg minden-

féle fura térképekkel. Ingyen meg lehetett nézni. 

Hat után elvitt a f nök és bemutatott egy másik bártulalynak, 

akivel állitolag nemsokára egy közös bárt is nyitnak majd valahol 

az egyik men  sétálóutcán. Ha megnyittyák, állítólag kapok ott 

munkát a suli befejezése után. Szóval még másfél év. Sötét volt 

már, mikor a másik parton, az avenidán végigmentünk. Ez is ba-

romi hosszú, és van rajta sétány, de a sétány mellett van a vá-

rosból kivezet , forgalmas út is. Tökszép volt végigmenni rajta 

kocsival, mert ijenkor a sétány pálmafái s r n fel vannak diszítve 

ezüstkék ég kkel. Ha tényleg kapok majd munkát abban a bár-

ban, mindenképpen las palmasba költözöm.

Ü z e n ! f a l :
fifi
De jó neked :^D

vadnarancs
vigyázz azért a f nököddel�…

andras232
Én is szívesen szörföznék így decemberben a pálmafák árnyé-

kában!

superfive
Frankó lehet az a város. Remélem sikerül majd odaköltöznöd. 

De azért okos légy�…
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luna
OO lehet, hogy március végén elmegyünk Gran Canariára $-> 

:))) azok után amiket írtál, alig várom, h a Las Canterason sétáljak! 

ha megyek, meglátogatlak :) 

anakonda blogja
A végén tényleg bocsánatot kértem Giuliettától. Még soha, 

senkit l nem kértem bocsánatot, szóval premier volt. Elmentünk 

a Hákett Essónégy koncertjére, qrvajó volt. Kicsit grindcore a ze-

néjük és mégse, tök egyénit csinálnak bel le. Ez már Giuliettának 

is tetszett. Tömve volt a klub. Cefetjó hely, recseg  hajópadlóval 

van borítva, ami 1 külön fíling, csak a hangosítást kéne még 1 picit 

beer síteni. Kés bb a beül s részben kötöttünk ki, ami 1 kicsit nyu-

godtabb, dumálni is lehet, a berendezés retrós. Giuliettával még 

politizálni is lehet, pedig ezzel a témával lehet engem a legjobban 

felhúzni, mármint ha valaki nem osztja a véleményem, mert az van 

nekem a politikáról. De Giuliettával teljesen azonos a vélemé-

nyünk err l a témáról. Kíváncsi vagy, hogy mi? Szóval TÉNYLEG 

tudni akarod? Télleg??? Hát nem fogod, mer�’ én se kérdeztem 

a TE VÉLEMÉNYEDET. Szóval ezen az estén semmiért se rágtam 

be, ami ritkaság, mert elég könnyen bepörgök, ha nekem valami 

nem teccik. (Tudom, hogy úgy kéne írni, hogy tetszik, de azérse 

úgy írom, hogy legyen min felhúzni magadat.) Találkoztam 1-2 ha-

verral, mustrálták a csajomat meg engem. Ez nekem tiszta fénye-

zés volt, csak egyen mindenkit a penész, hogy ilyen fájintos csa-

jom van. Még sakálrészegre se ittam le magam, ahogy ilyen he-

lyeken pedig szoktam. Miel tt eljöttünk a klubból, azért majdnem 

elszakadt a cérna, de er sen visszafogtam magam. Giulietta kará-

csonyra hazamegy a szüleihez Milánóba, mert neki fontos a ka-

rácsony. Én pedig már régen rájöttem hogy UTÁLOM A KARÁ-

CSONYT! A karácsony a keresztény vallás egy ünnepe, és én 

utálom a kereszténységet (meg a vallások többségét). Ha jobban 

belegondolok, persze nem tudom, miért lep dtem meg azon, 

hogy a csaj hazamegy, nem is lehetne mást várni 1 ilyen kékha-

risnyától. De ezt nem mondtam neki. Január hetedikén jön vissza.

Ü z e n ! f a l :
andras232
A Hákett Essónégy tényleg cefetjó. Én is hallottam már ket 

párszor. aztán, csak továbbra is tolerancia�…

luna
én imádom a karácsonyt pedig nem is vagyok vallásos. szerin-

tem a csajok többsége szereti a karácsonyt. az olyan romantikus.

myDream
akkor bejött amit javasoltam�… örülök.

dudika
szerintem elég különböz ek lehettek, te meg a csajod. De úgy 

láccik ellentétek vonzák egymást.

luna blogja
Csodálatos volt a szenteste! Odakint hullott a hó, a lakásban 

frissen sült bejgli- és feny illat terjengett :)))�… A kishúgomat át-

vittük a szomszédba egy id s házaspárhoz addig, amíg mindent 

el készítettünk.  még várja az angyalokat meg a Jézuskát. Apu-

kám beállította a fát a szobába, én diszítettem, de  is besegített, 

anyukám a konyhában sürgöl dött, apukám még gyorsan felpor-

szívózott, utána szépen elrendeztük az ajándékokat a fa alatt. Az-

tán átmentem a kishúgomért aki persze rögtön be akart rohanni 

a szobába, ahol a karácsonyfa állt. Nem kellett soká várnia, mert 
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Ü z e n ! f a l :
andras232
A Hákett Essónégy tényleg cefetjó. Én is hallottam már ket 

párszor. aztán, csak továbbra is tolerancia�…

luna
én imádom a karácsonyt pedig nem is vagyok vallásos. szerin-

tem a csajok többsége szereti a karácsonyt. az olyan romantikus.

myDream
akkor bejött amit javasoltam�… örülök.

dudika
szerintem elég különböz ek lehettek, te meg a csajod. De úgy 

láccik ellentétek vonzák egymást.

luna blogja
Csodálatos volt a szenteste! Odakint hullott a hó, a lakásban 

frissen sült bejgli- és feny illat terjengett :)))�… A kishúgomat át-
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a szobába, ahol a karácsonyfa állt. Nem kellett soká várnia, mert 
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megszólalt az angyalok csengetty je. Mikor a szobába léptünk, 

minden lámpa el volt oltva, cs a gyertyák ragyogtak és a csillag-

szórók szikráztak. *==:) Meghallgattuk cd-n a mennyb l az an-

gyalt, aztán egymásnak boldog karácsonyt kívántunk. Utána le-

ültünk, és kibontottuk az ajándékokat. Egész este egymásnak + 

az ajándékoknak örültünk, eszegettünk, beszélgettünk. Aztán 

megjött a barátom is, aki az estét el tte a szüleivel töltötte. Vele 

együtt indult aztán az egész család az éjféli misére. Továbbra is 

hullott a hó, a fák ágait is belepte. Minden olyan békés, gyönyör  

és titokzatos volt�…*<|<|<|= :)

Ü z e n ! f a l :
dudika
bár nekem is ijjen karácsonyom lett volna�…

superfive
Én is szeretem a feny  és a frissen sült bejgli illatát. 

andras232
Ilyen karácsonyok már nem nagyon vannak. Gyerekkoromban 

még így volt.

Orpheus
Én végig melóztam. Új show volt müsoron, télapó ruhákban 

táncoltunk. tele volt a terem, pedig karácsonykor majnem dupla 

ár a belép . régen láttam havat.

S k y p e  v i d e ó v a l :
myDream
helóka!

Orpheus
heló!

myDream
szomorú vagy?

Orpheus
nem�…

myDream
valami baj van?

Orpheus
nem érdekes�… hozzam a gitárt?

myDream
majd. de mégis, mi van?

Orpheus
a f nök a legutóbbi show után a bárban elkezdett taperolni�…

myDream
pedig azt mondtad, hogy semmire se akart rábeszélni�…

Orpheus
az úgy láccik akkor volt

myDream
most mit fogsz csinálni?

Orpheus
még nem tudom. emlékeztettem rá, hogy nem vagyok meleg.

myDream
bepiált?

Orpheus
nem hinném. a munkahelyen mindig józan. csak hajnaltájt 

szokott néha betépni.

myDream
tarts ki. a végén csak leszáll rólad.

Orpheus
remélem�…

myDream
miért nem mégy vissza Norvégiába az anyádhoz?
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Orpheus
az anyám pár éve svédországban dolgozik és ott lakik az új 

hapsijával.

myDream
és oda nem mehetsz? 

Orpheus
lehet, hogy mehetnék. de nem is ismerem a pasiját meg a sulit is 

be akarom fejezni.

myDream
hát�… akkor várj még egy kicsit. meglátod mi lesz.

Orpheus
én is úgy gondoltam. beszéljünk másról.

myDream
jó.

Orpheus
luna gran canariára jön tavasszal.

myDream
ki mondta?

Orpheus

myDream
kivel?

Orpheus
azt nem írta. olvastad a legutóbbi blogját?

myDream
a karácsonyit?

Orpheus
azt írta csodálatos volt a karácsonya.

myDream
olvastam�…

Orpheus
te mit csináltál karácsonykor?

myDream
a luna papájával voltam�…

Orpheus
szenteste?

myDream
az mikor is van?

Orpheus
hát huszonnegyedikén

myDream
akkor voltam a luna papájával�…

Orpheus
aha�… szóval megint hamukázott a csaj.

myDream
csak azt írta le, ami a vágya volt.

Orpheus
de nem volt igaz.

myDream
már te is kezded?

Orpheus
mit?

myDream
hát a  lózgatást arról, hogy mi igaz, mi valóság, mi nem 

valóság, mi virtuális, mi nem�…

Orpheus
jó. akkor nem kezdem. nem mentél haza az anyádhoz 

karácsonyra?

myDream
te se mentél haza a tiedhez�… egyébként voltam nála 

huszonötödikén. de sürg sen visszajöttem a koleszba.
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Orpheus
miért?

myDream
megbeszéltük, hogy huszonötödikén, mire jövök, mindent 

el készít, ünnepelünk, satöbbi. vettem neki ajándékot, még sütit 

is sütöttem. mikor odaértem, semmi nem volt el készítve, kosz 

volt a lakásban, kupi, és még egy nyavalyás feny ág se volt.  

pedig tökrészegen fetrengett az ágyban.

Orpheus
aha�…

myDream
szóval rögtön vissza is fordultam. az ajándékot az asztalon 

hagytam.

Orpheus
írtam egy új számot. meghallgatod?

myDream
igen!

Orpheus
végre mosolyogsz.

myDream
végre te is mosolyogsz�…

Orpheus
Akkor most  gyelj, ezt a nótát neked írtam!

Zápor mosta arcomat

Napfény simította hajamat

Széllel szálló álmok illatát

érzem a csendben, egyedül.

Egyedül

mert messze vagy,

mert ölelésed csak vágyam tükre

mert szíved dobbanása csak bennem lüktet

mert érintésed sosem érintette arcomat

mert csókod sosem perzselte ajkamat.

Csak álom vagy, vágyam tükre,

Bennem élsz, a csendben

Egyedül�…

Ha egyszer mégis eljössz, 

eljön az ébredés!

Széllel szállsz felém és átölelsz,

csókod perzsel míg rám borulsz.

Akkor majd benned élek és bennem élsz,

Ha könnyed mossa arcomat,

Ha kezed simítja hajamat,

Ha egyszer mégis eljön az ébredés.

Blackbeard blogja
A spanyol korona hajtóvadászatot indított telepeink ellen. Az 

utóbbi hónapokban többször is lecsaptak ránk, városainkat fel-

gyújtották, nem viselhették el, hogy saját törvényeink szerint, 

sza badságban élünk, és gazdagságunk egyre gyarapszik. Élni és 

élni hagyni, ez volt akkor még a jelszónk. Keményen dolgoztunk, 

eleinte nem volt könny  betörni és m velés alá venni a sz z föl-

deket, s kiépíteni kereskedelmi kapcsolatainkat. Mikor azonban 

hatalmunk már túlságosan megn tt a Karib-tenger térségében, 

a spanyolok megirigyelték, és a fegyverek erejével akarták meg-

szerezni t lünk azt, ami kemény munkánk gyümölcse volt. En-

nél még rosszabb volt az, hogy nem csupán javainkat akarták 

elvenni, ha nem egy még drágább kincset: a szabadságunkat. 

Hozzászoktunk a nehézségekhez, és tudtuk, hogy haladéktala-

nul cselekednünk kell. Port Royalban gy ltek össze a telepesek 
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vezet i, hogy megvitassák, miképpen védelmezzük meg füg-

getlenségünket.

�– Ügyes alkut kell kötni a spanyolokkal �– javasolta egyikünk. 

Nem ismertem ezt a sunyi kép   ckót. Kés bb tudtam meg, 

hogy Jean Malmaison a neve.

Valamennyien lehurrogtuk, mert tudtuk, hogy ez megosztaná 

a közösségeket, és az út végén úgyis csak a szolgaság várna.

�– Ajánljuk fel szolgálatainkat azoknak, akik nem kedvelik a 

spa nyolokat �– állt fel Luis, aki szintén egyik jamaikai telep veze-

t je volt.

�– Szolgálat! Mi az, hogy szolgálat? �– csattant fel a hevesvér  

Edward.

�– Én nem azt mondtam, hogy szolgáljunk, hanem ajánljuk fel 

szolgálatainkat �– vetett egy lapos pillantást Luis Edwardra.

�– A kett  egyre megy! �– legyintett haragosan Edward.

�– Vagyis az angolokkal és a hollandokkal akarsz egyezkedni? 

�– kérdeztem.

�– Úgy is lehet mondani �– felelte Luis.

�– Mindenfajta egyezkedés csak a pozícióinkat gyengíti �– kö-

zöl te Máté. �– Telepeink a világkereskedelem útvonalának fontos 

állomásai. Ezért fáj rájuk mindenkinek a foga. Az angoloké és a 

hol landoké is. Ha velük egyezkedünk, a végén k falnak fel min-

ket a spanyolok helyett.

�– Az igazság sajnos az, hogy minden csak id  kérdése. Az an-

golok fognak minket bekebelezni. De én azt már nem érem meg 

�– közölte csüggedten Daniel, az egyik legöregebb telepes.

�– Szóval akkor ne is tegyünk semmit? Várjuk csak ölbe tett kéz-

zel, míg vagy az egyik, vagy a másik nagyhatalom a nyakunkra 

ül! �– heveskedett újra Edward.

�– Én azt egy szóval sem mondtam,  am, hogy semmit se te-

gyünk �– emelte égszínkék szemét Daniel Edwardra.

�– Akkor is tenni kell, ha úgy t nik, hiába. Lehet, hogy amit te-

szünk, nem azt az eredményt hozza majd amit akartunk, de bé-

nultan várni, magunkat mindenféle harc nélkül megadni, soha-

sem szabad �– mondta Mary, aki nagy becsben állt a telepesek 

között.

�– Akkor tehát kard ki, más választás nincs! �– kiáltotta Edward.

�– Mit gondolsz, mennyi ideig tudjuk tartani magunkat a spa-

nyol birodalom ellen? �– vetette közbe Dietrich Red.

�– Harcolni nem csak fegyverekkel lehet, Edward �– közölte 

Mary. 

�– Ésszel, kedves  am, ésszel, amib l úgy látszik, neked nem sok 

van �– jegyezte meg gúnyosan homlokára mutogatva a fekete 

Alberto, akinek bozontos szemöldöke összen tt a homlokán.

A lobbanékony Edward persze majdnem Albertonak ugrott, 

többen is közéjük vetették magukat.

�– Elég! �– kiáltottam. �– Ha hajba kapunk, a halálos ítéletünket 

írjuk alá. Fegyverrel is harcolni fogunk, ha kell, de el ször is ésszel. 

Térjünk vissza arra, amit Luis javasolt.

Minden szem Luis felé fordult.

�– Az angolok a tengerek urai akarnak lenni, de egyel re nem 

bírnak a spanyolokkal. Szövetségesre volna szükségük ebben 

a térségben. Olyan szövetségesre, aki jól ismeri az itteni vizeket, 

kereskedelmi kapcsolatokkal rendelkezik a térségben, és annyi 

borsot törhetne a g gös spanyolok orra alá, amennyi elegend  

ahhoz, hogy kissé megregulázza ket. Gyors hajóink vannak, bá-

tor embereink, a spanyoloknak meg kincsekkel megrakott áru-

szállító hajóik�…

�– És? �– kérdezte Dietrich és Alberto szinte egyszerre.

�– Egyszer  a dolog. Ha mi felajánlanánk az angol koronának, 

hogy rendszeresen háborgatjuk a spanyol kereskedelmi hajókat, 

megtámadjuk, és a rakományt elvesszük t lük, s az áru egy részét, 
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drága f szereket, aranyat, az indiánoktól rabolt kincseket az an-

goloknak adjuk, k is jól járnának, meg mi is. k meger sítik po-

zícióikat a spanyolokkal szemben, mi meg hatalmas szövetségest 

tudhatunk bennük a hátunk mögött. Ez a szövetség alighanem 

elveszi a spanyolok kedvét egy id re, hogy telepeinkre szemet 

vessenek.

�– Vagy csak még inkább le akarnak tiporni minket �– jegyezte 

meg Edward.

�– A mostani helyzetben Spanyolország nem szívesen húz ujjat 

Angliával �– felelte Luis nyugodtan. �– Anglia szövetségeseivel sem. 

Egy ideig csend volt.

�– Meg lehet próbálni. Az elején azt mondtam, hogy minden-

fajta egyezkedés csak a pozícióinkat gyengítené. De ez adok-ka-

pok alku lenne. Meg lehet próbálni �– tette újra hozzá Máté.

Szavazásra bocsátottuk a kérdést. Mindenki Luis javaslata mel-

lé állt. Jean Malmaison is. Nem tetszett nekem azonban ez a  ckó. 

Láttam rajta, hogy csak azért szavaz  is igennel, mert nem mer 

mást tenni. Elhatároztam, hogy rajta tartom a szemem.

A többiek Luist és engem bíztak meg azzal, hogy az angol ki-

rályn vel tárgyaljunk.

(Biztos rájöttél, hogy ez a szerepjátékunk egyik jelenete volt. 

Arról már korábban írtam, hogy mi az a szerepjáték.)

Ü z e n ! f a l :
superfive
Csak azt akarom mondani, hogy tetszik, mert a szabadságról 

írsz. Persze tuti, hogy ezt a kommentárt se fogod elolvasni. De 

le het, hogy egyszer véletlen az üzifaladra siklik a tekinteted�…és 

akkor�…

dudika
asztán mi történt?

Orpheus
Jól tették, hogy nem hagyták magukat.

dudika blogja
Ritkán írok magamrol. általába nincs mit. talán nem is ki ván-

csiak rá az emberek, hogy mit írok. végre kaptam melót! már két 

éve voltam munkanélküli. ha húszéves lennék, bisztos jobban bir-

nám a munkanélküliséget. a húszévesek elött még ott az egész 

élet, sokmindent csinálhatnak. Ötvenen felül és képzeccség nél-

kül viszont nem könnyü. de most boldog vagyok. akkor is, ha ez 

a meló elég kemény lessz. én már nem félek semmitöl. most csak 

örülök. Ma meglátogatot a lányom és megünepeltük a melót. az 

aranyos virágot is hozot. rendes a lányom és két évig mindig vi-

gasztalt, hogy ne féjj anyu, lessz neked még munkád. Ha nem volt 

pénzem, ki is segitet. szerencsére neki van jó munkájja. Elvált nö-

nek egyedül, és munka nélkül nem könnyü. Diósdról fogok be-

jár ni minden nap Pestre. nagyon korán kell kelni, de nem baj. 

Örömömbe vettem magamnak eggy új táskát a plázába. mostmár 

megtehetem mer nem kell anyira kuporgatni.

Ü z e n ! f a l :
myDream
tökjó! most könnyebb lesz az életed. er sebb leszel.

fifi
Lépj rá a twitterre :)

superfive
Bátor vagy, mert nem adtad fel! 
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vadnarancs blogja
már régen nem írtam. id m se volt, sokat melóztam, meg ked-

vem se. egyformán mennek a napok. ha éjjel leülök csetelni a gép 

elé, csak azt látom, hogy a legtöbb haverom maga alatt van, én 

meg az online lelki segélyszolgálat vagyok. pedig néha rám férne, 

hogy valaki az én lelkemet is gondozza, már ha van lelkem. ( gye-

lem! nem vagyok materialista a szó klasszikus értelmében.) estén-

ként baromi nehéz semmire se gondolni, miel tt az ember elal-

szik. ilyenkor jönnek mindenféle arcok, meg képek peregnek, s ez 

nem jó.  gyelem a szoba sötétjét vigyázva, nehogy az árnyak is-

mer s formákká, érzésekké vagy gondolatokká álljanak össze. 

ezekkel az árnyakkal ugyanis vitatkozni kell és az meglehet sen 

fárasztó. 

kislányom negyedik születésnapja éppen karácsony másnapján 

volt. meglátogathattam, ajándékot is vittem neki, karácsonyit és 

születésnapit egyszerre. volt feleségem viszont nem engedte, 

hogy néhány órára magammal vigyem a gyereket. így pedig nem 

volt könny  természetesen viselkedni a kicsivel. volt nejem ott ült 

végig, mint egy szobor, állandóan rajtunk legeltette a szemét, 

hogy mit csinálunk. sajnos a kislányom nem is nagyon ismer meg, 

olyan keveset találkozunk. csak egy idegen bácsi vagyok neki. 

Most már biztos, hogy megkapom és el is vállalom azt az ál-

lást, amit az egyik svédországi kórház hírdetett meg. április else-

jén ( gyelem! április 1- jén) kezdek�… mert azért van még humor-

érzékem.

Ü z e n ! f a l :
andras232
Jól teszed, hogy külföldön vállalsz munkát. Sok orvos csinálja.

superfive
Nem jó, hogy pont te vagy ilyen depis. De tudom, hogy te az-

tán tényleg olyan vagy, aki nem hagyja magát. Cseten folytatjuk!

myDream
�„ma elvesztem de holnap újra kezdem

túl az álmokon távoli tájakon 

ott az én világom�”

superfive blogja
A szilvesztert Debrecen mellett, a Hortobágyhoz közel töltöt-

tem, egy tanyán. Egyik barátn m hívott meg a buliba, akinek egy 

másik barátn je a környékre való. Nem volt k nny  útunk Pest-

r l. Kocsival mentünk öten, a barátn mön kívül a többieket nem 

ismertem. Akkora volt a hó mindenütt, hogy folyton elakadtunk. 

Szóval eltartott egy darabig.Teljesen tiszta volt az id . Egyre ki-

sebb utakon haladtunk, s persze megint elakadtunk. Kiszálltunk, 

hogy kiássuk magunkat, Én még olyan gyönyör t nem láttam! 

Sehol egy ház, csak mindenütt a napsütötte, hófehér pusztaság. 

Néha fölkapta, a leveg ben kavargatta, csillogtatta a havat a szél. 

Nekifutottam a végtelen síkságnak, és baromi szabadnak éreztem 

akkor magam, baromi szabadnak. 

Aztán végre megérkeztünk a tanyára, éppen jókor, mert már 

kez dett sötétedni. Utólag azt mondom, bár soha ne érkeztünk vol-

na meg�… Egy csomó régi re s is volt ott, vagyis olyanok, akik pár 

éve a debreceni református gimibe jártak. Dumáltam egy srác cal, 

aki állítólag szintén re s volt valaha. Az elején megmondta a ne-

vét, de pont akkor olyan zaj volt, mindenki egyszerre fújta a trom-

 bitákat, plusz, hangos zene, hogy nem hallottam, mit mondott. 

Valahogy szóba került a haBlog, és mondta, hogy  is rajta van. 

Kérdeztem, hogy hívják a haBlogon. Mondta, hogy Blackbeard 

a neve. Elakadt a lélegzetem, és biztos nagyon bamba képet vág-

tam, s t el is pirulhattam, mert a srác nevetni kezdett és megkér-
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dezte, hogy mi bajom van. Végül összeszedtem magam, és mond-

tam neki, hogy az nem lehet, mert Blackbeardnek nagy, bozontos, 

majdnem afro sérója van és barna szeme. A srác erre megint ne-

vetett, aztán rám kacsintott. Én meg hülye módon egyre csak azt 

hajtogattam, hogy nem te vagy Blackbeard. Egy id  után ott is ha-

gyott faképnél, aztán elment egy csapattal egy közeli faluba, ahol 

állítólag éjfélkor valami termálfürd ben akartak fürdeni. Én ma-

radtam, mert a barátn m is maradt, pedig frankó lehetett, mert 

szánon mentek, amit két ló húzott. Nekem, pesti lánynak, nem 

hét köznapi az ilyesmi.

Miután a srác elment, végig gunnyasztottam az egész estét, 

folyton csak rá gondoltam, aztán meg a kelleténél többet ittam 

mindenféléb l. Nem voltam részeg, de még zombibb lettem, és 

a végén még azt is elfelejtettem valakit l megkérdezni, hogy hív-

ják a srácot. Ilyen béna, bárgyú ökör nincs még egy, mint én! Tu-

dom, hogy Blackbeard nem ilyen, egész másmilyennek képzelem, 

 olyan, mint a haBlogon. Ez a srác se volt rossz, de NEM Black-

beard volt.  más. Csak azt nem tudom, miért mondta akkor azt 

a srác, hogy  Blackbeard, biztos hallott rólam valamit és cikizni 

akart. Nagyon szarul esett, feltépte a régi sebeimet. 

Szóval nem kezd dik valami jól ez az év. Ráadásul apám január  

elsejét l elvesztette a munkáját. Leépítések voltak, és úgy látszik, 

pont t kellett leépíteni. Persze nem kapott többmilliós végkielé-

gítést. Mert  nem vezérigazgató volt, csak egy egyszer  postás. 

Így viszont lassaskán a családunk is le fog épülni. Régen voltam 

ennyire magam alatt�…

Ü z e n ! f a l :
andras232
Engem is leépítettek január egyt l. Lehet, h ez nem egészen 

idetartozik, de  gyelem a vircsaftot ebben az országban, ahol köz-

helyesen szólva, mindent meg lehet tenni. Volt a vörösiszap-ára-

dat, folytatásokban megy a Zuschlag-ügy meg a Kulcsár-ügy, h 

csak a kedvenc sorozataimat említsem, most meg jön az EU-mi-

zéria, a médiamumus, és még folytathatnám. Meló az nincs, és 

lóvé sincs. Mindebb l mégiscsak az általam lesz rt végs  tanulsá-

got szeretném most kiemelni, h vannak azok, akik milliárdjaikba 

feledkezve verik a fa*ukat (bocsánat!) valahol a tengerek partján, 

majd jachtjaikon kisiklanak a nagy, nyílt vizekre, és vannak azok, 

akik a vörös trutyiban tocsognak, ki tudja, még meddig. Ha érde-

kelne is a politika, biztos lenne minderr l még egy-két szavam.

fifi
Még utólag is megkérdezheted a barátn det, hátha ki tudja 

deríteni, ki volt a srác:-\

vadnarancs
emlékezz arra, amir l egyszer nagyon komolyan elbeszélget-

tünk�…

dudika
szar érzés lehet, igy utolag. De nem értem azér, miért nem kér-

desztél meg valakit, hogy ki az a srác, asztán kés bb msn-en, vagy 

máskép megbeszélhetétek volna, mi volt ez az egész. 

taurus blogja
Konrád egyre jobban belemerült a programozásba, így keve-

sebb id t töltött számítógépes játékokkal. Egyik Python nyelven 

írt programjával díjat is nyert. Gépén felváltva használta a Linuxot 

és a DOS/Windowst. Játszott velük, össze-vissza lövöldözte az In-

ternetet. Rengeteg forrást olvasott és módosított. Mikor már el-

sajátította a C-nyelvet és az ahhoz igen hasonló Perlt is, a HTML-t 

tanulmányozta és honlapot írt. Béta-tesztel  lett, vagyis nyílt for-

ráskódú szoftvereket kezdett tesztelni és javítani. Ebb l sokat ta-
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nult, és jópontokat szerzett a potenciális hackertársak körében is. 

Tetszett neki, hogy részt vesz egy-egy program továbbfejlesztésé-

ben. Maga is kezdett nyílt forráskódú szoftvereket írni. Csak olya-

nokkal tartott kapcsolatot, akiknek elve szintén a szabad terjeszt-

het ség és a forráskód elérhet sége volt. Szorgalmával, kreativitá-

sával és viselkedésével egyre nagyobb ismeretségi körre tett szert 

a hackertársadalomban. Érezte, hogy kezdik megbecsülni.

Azt nem mondhatjuk viszont, hogy Konrád csak a programjai 

mellett ücsörgött. Nem volt az a remete tipus. Szilveszterkor pél-

dául Debrecent l nem olyan messze, egy faluban bulizott. Régi 

re  sek voltak ott, meg azok haverjai, illetve a haverok haverjai. 

A csa pat egy része el bb benézett egy másik fesztre, ami egy 

tanyán volt, valahol a nagy magyar pusztában. Onnan aztán szá-

non érkeztek a faluba. A buli elején még egész artikulált beszél-

getés folyt, kés bb persze az alkoholszint, és a hanger  növeke-

désével párhuzamosan csökkent az intellektuális színvonal. Mikor 

Konrád a tanyáról megérkezett, találomra odacsapódott az egyik 

beszélget  csoporthoz, ahol egy régi osztálytársát fedezte fel, aki-

vel az érettségi óta nem találkozott.

�– A hackerek kib*szottul ijeszt  krapekok. Kódokat törnek fel, 

és vírust terjesztenek csak azért, hogy cégeket szívassanak meg, 

bankszámlákat csapoljanak meg, vagy mindig valami új, világra 

szóló leleplezéssel álljanak el . Szerintem az egészet csak azért 

csinálják, hogy oda gyeljenek rájuk �– üvöltötte éppen egy vörös 

hajú srác, akit Konrád nem ismert.

�– Hülye vagy, te Lacó, mindig is hülye voltál! Akkor te nem is-

mered a hacker-mentalitást �– felelte egy szemüveges  ú.

�– Miért, azoknak még mentalitásuk is van?

�– Nekik még van, s olyan, amilyen neked biztos nincs.

�– Na, ne szórakozz már velem, mert ha aztán többet piálok, 

nem lesz jó vége, ha téped az idegeimet!

�– A hacker mentalitás a forradalmáréval rokon. Vagy az újító 

m vész, tudós mentalitásával�…

�– Ne röhögtess már! 

�– De biza�’. Mostmár akkor értheted, hogy miért mondtam, biz-

tos, hogy nincs neked olyan�… mármint olyan mentalitásod.

�– Na, menj már a p*csába, a végén még tényleg bepörgök!

Konrád soha sem tör dött azzal, hogy az emberek nagy több-

ségének fogalma sincs arról, miben különböznek a hackerek és 

a crackerek, és a hackerekr l azt hiszik, hogy azok mást se tesz-

nek, mint feltünési viszketegségb l kódokat törnek fel, és vírust 

terjesztenek csak azért, hogy cégeknek, s t az egész társadalom-

nak bosszúságot és károkat okozzanak. Szüleinek, akik eleinte 

gya  nakvással szemlélték a  ú új szenvedélyét, már megmagya-

rázta az alapvet  különbséget a hacker és a cracker között; a 

hackerek építenek, a crackerek rombolnak. A crackerek, sokszor 

megfelel  szaktudás nélkül, anyagi javakért, vagy társaik elisme-

résének reményében hatolnak be számítógépekre, s ezzel egész 

rendszereket tesznek tönkre. Ha mégis valami információhoz jut-

nak, azzal visszaélnek. A megszerzett adatokat másokkal ritkán 

oszt ják meg, s ha megosztják, akkor sem azért, hogy ezzel valódi 

segítséget nyújtsanak. A crackereket gyakran összekeverik a ha-

cke rekkel, akiknek a tevékenysége valójában szöges ellentétben 

áll a crackerekével. A hackerek célja többek közt, hogy másokat 

segít senek, és elítélik a crackerek által folytatott üügyeskedést. 

A hacker�–cracker fogalmak helyett azonban manapság gyakran 

beszélnek White-hat és Black-hat hackerr l.

�– Akkor bemutatok neked egy vérbeli hackert, White-hat �– tet-

te rá Konrád vállára a kezét a szemüveges srác. �– Egy hackert, 

hallod, és nem crackert, mert te a kett t mély tudatlanságból ösz-

szekevered.

A vöröshajú zavartan pislogott Konrádra. 
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�– Heló �– mosolygott Konrád a vöröshajúra szelíd gúnnyal a sze-

mében.

�– Elég már ebb l vitából �– lépett közbe egy kerek arcú lány. 

�– Konrád majd elmagyarázza az est folyamán Lacónak a hacker-

mentalitás lényegét, te meg �– mondta a szemüvegesnek �–, menj 

ki a konyhára, mert valaki epedve vár ott.

A vöröshajú egy darabig kerülte Konrádot. Kés bb azonban 

mellészeg dött. Beszélgettek, s Konrád teljesen lefegyverezte a 

harcias Lacót azzal a magabiztos szerénységgel vagy szerény ma-

gabiztossággal, ami lényéb l sugárzott.

Tényleg, mi az, hogy hackermentalitás? �– töprengett magában 

kora reggel Konrád hazafelé a kocsiban, mikor apja érte jött. �– Nem 

tudom, van-e olyan, én csak azt tudom, hogy nekem mi az, ami 

fontos, mi az, amiben hiszek, és mi az, amit utálok. Hiszek a sza-

badságban, mert a szabadság jó dolog. Hiszek abban, hogy se-

gít hetek másoknak és másokon. Csodálatos, hogy a világ tele van 

izgalmas, megoldásra váró problémával, mert ezek rám is várnak, 

hogy megoldjam ket. Minden új feladat egy kihívás, melynek 

meg oldása közben egy csomó új dolgot lehet tanulni és felfedez-

ni. Talán szentimentális vagyok, ezért másnak így nem is monda-

nám, de szerintem mindig tenni kell valamit azért, hogy jobb le-

gyen a világ. Akkor is tenni kell, ha úgy t nik, hiába, akkor is, ha 

amit teszünk, nem azt az eredményt hozza majd, amit vártunk. 

Utálom viszont a parancsolgatást, er szakot, kényszert. Valójában 

azt se bírom elviselni, ha másoknak parancsolgatnak, vagy mások 

szabadságát korlátozzák. Nem bírom az unalmat és azt se, ha 

unal mas munkára kényszerítenek. Például ki nem állhatom azt 

a munkát, amit most csinálok, akkor már inkább jelentkezem az 

egyetemre szt l. Szeretek élni és élni hagyni másokat. Élni és élni 

hagyni, azt hiszem, ezt egy magyar táltos mondta, hogy ez egy 

régi, fontos alapelv�…

Gondolataiból apja riasztotta fel.

�– El ne aludj mellettem, mert akkor én is elalszom, s annak 

aligha lesz jó vége.

�– Nem alszom, csak lehunytam a szemem.

�– Milyen volt a party?

�– Egész t rhet . Az egyik csaj igazi konyhatündér. Sütött há-

rom malacot, citrommal a szájukban, és ropogósra, ahogy kell. 

Min denféle retróra táncoltunk, és jó, hogy a végén vittem magam-

mal fürd gatyát, mert tényleg fürödtünk éjfélkor a termálfürd -

ben, mert egy csaj apja ott az igazgató, és beengedett minket. 

Mindenütt hó volt, valaki lampionokkal rakta körbe a medence 

szélét, mi meg úszkáltunk a plusz 47 fokban, alig láttunk a párá-

tól. Király volt! És ti, mit csináltatok?

�– Mi már csak úgy öregesen voltunk�…

�– Jó, azt tudom, de Pityuéknál voltatok, nem?

�– De �– nevetett Endre. �– Jó volt, mi is táncoltunk, de f leg du-

máltunk, jókat ettünk, éjfélkor pezsg vel koccintottunk, aztán 

kimentünk hógolyózni.

�– Na, az már valami.

Konrád újra lecsukta a szemét, de mostmár semmi nem jutott 

eszébe. Mire hazaértek, még mindig sötét volt, s a  ú mélyen 

aludt a kocsiban.

Ü z e n ! f a l :
fifi
Mi van, te belelátsz a Konrád agyába, h miket gondolt újév 

haj nalán(>_<) v te vagy a papája, és nem gondolta, hanem neked 

mondta ezeket hazafelé menet? |:-O

anakonda
Csak azt mondom, bazmeg!



98 99

�– Heló �– mosolygott Konrád a vöröshajúra szelíd gúnnyal a sze-

mében.

�– Elég már ebb l vitából �– lépett közbe egy kerek arcú lány. 

�– Konrád majd elmagyarázza az est folyamán Lacónak a hacker-

mentalitás lényegét, te meg �– mondta a szemüvegesnek �–, menj 

ki a konyhára, mert valaki epedve vár ott.

A vöröshajú egy darabig kerülte Konrádot. Kés bb azonban 

mellészeg dött. Beszélgettek, s Konrád teljesen lefegyverezte a 

harcias Lacót azzal a magabiztos szerénységgel vagy szerény ma-

gabiztossággal, ami lényéb l sugárzott.

Tényleg, mi az, hogy hackermentalitás? �– töprengett magában 

kora reggel Konrád hazafelé a kocsiban, mikor apja érte jött. �– Nem 

tudom, van-e olyan, én csak azt tudom, hogy nekem mi az, ami 

fontos, mi az, amiben hiszek, és mi az, amit utálok. Hiszek a sza-

badságban, mert a szabadság jó dolog. Hiszek abban, hogy se-

gít hetek másoknak és másokon. Csodálatos, hogy a világ tele van 

izgalmas, megoldásra váró problémával, mert ezek rám is várnak, 

hogy megoldjam ket. Minden új feladat egy kihívás, melynek 

meg oldása közben egy csomó új dolgot lehet tanulni és felfedez-

ni. Talán szentimentális vagyok, ezért másnak így nem is monda-

nám, de szerintem mindig tenni kell valamit azért, hogy jobb le-

gyen a világ. Akkor is tenni kell, ha úgy t nik, hiába, akkor is, ha 

amit teszünk, nem azt az eredményt hozza majd, amit vártunk. 

Utálom viszont a parancsolgatást, er szakot, kényszert. Valójában 

azt se bírom elviselni, ha másoknak parancsolgatnak, vagy mások 

szabadságát korlátozzák. Nem bírom az unalmat és azt se, ha 

unal mas munkára kényszerítenek. Például ki nem állhatom azt 

a munkát, amit most csinálok, akkor már inkább jelentkezem az 

egyetemre szt l. Szeretek élni és élni hagyni másokat. Élni és élni 

hagyni, azt hiszem, ezt egy magyar táltos mondta, hogy ez egy 

régi, fontos alapelv�…

Gondolataiból apja riasztotta fel.

�– El ne aludj mellettem, mert akkor én is elalszom, s annak 

aligha lesz jó vége.

�– Nem alszom, csak lehunytam a szemem.

�– Milyen volt a party?

�– Egész t rhet . Az egyik csaj igazi konyhatündér. Sütött há-

rom malacot, citrommal a szájukban, és ropogósra, ahogy kell. 

Min denféle retróra táncoltunk, és jó, hogy a végén vittem magam-

mal fürd gatyát, mert tényleg fürödtünk éjfélkor a termálfürd -

ben, mert egy csaj apja ott az igazgató, és beengedett minket. 

Mindenütt hó volt, valaki lampionokkal rakta körbe a medence 

szélét, mi meg úszkáltunk a plusz 47 fokban, alig láttunk a párá-

tól. Király volt! És ti, mit csináltatok?

�– Mi már csak úgy öregesen voltunk�…

�– Jó, azt tudom, de Pityuéknál voltatok, nem?

�– De �– nevetett Endre. �– Jó volt, mi is táncoltunk, de f leg du-

máltunk, jókat ettünk, éjfélkor pezsg vel koccintottunk, aztán 

kimentünk hógolyózni.
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Ü z e n ! f a l :
fifi
Mi van, te belelátsz a Konrád agyába, h miket gondolt újév 

haj nalán(>_<) v te vagy a papája, és nem gondolta, hanem neked 

mondta ezeket hazafelé menet? |:-O

anakonda
Csak azt mondom, bazmeg!
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luna
tökjó lehetett Konrádnak:).. de ez már egy regény amit írsz, ha 

leírod azt is, mit gondolt a Konrád. 

myDream 
én olvastam super ve legutóbbi blogját. meg most ezt is. va-

lahogy nagyon egybevágnak a dolgok. egyre cifrább ez az egész.

dudika
ez a Konrád tényleg létezik, és tényleg hakker?

M S N :
superfive
Heló

vadnarancs
szió

superfive
Kár, hogy svédországba húzol. De megértem�…

vadnarancs
attól még rajta maradok a haBlogon. meg msn-ezhetünk

superfive
Tudom. De az más. Még mindig depis vagy?

vadnarancs
nem. csak az ünnepek körül szar egy kicsit. de azért jó volt 

ott hon az anyámnál. és te hogy vagy?

superfive
Még mindig nem fogom fel ezt az egészet�…hogy most kivel is 

találkoztam

vadnarancs
nem kérdezted meg a barátn det?

superfive
Nem. Olyan cikis ez az egész�…

vadnarancs
pedig a végére kell járnod, különben megint betekeredsz

superfive
Tudom

anakonda
heló

superfive
Heló

vadnarancs
szép napot

anakonda
bebújhatok?

superfive
persze

vadnarancs
mi a helyzet?

anakonda
semmi jó, bazmeg.

vadnarancs
na?

anakonda
már megint összebalhéztam Giuliettával, aztán megint bocsánatot 

kértem

superfive
Akkor most kibékültetek?

anakonda
momentán

vadnarancs
akkor jó.

anakonda
meglátjuk. olvastátok taurus blogját, meg Blackbeardét?
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vadnarancs
aha

superfive
persze

anakonda
te tényleg találkoztál Blackbearddel?

superfive
Honnan tudjam? éppen ez az�…

anakonda
ez a kibaszott taurus már megint szívat mindenkit. ha elolvasod 

az  blogját, meg a supe ve blogját, s t, Blackbeard blogját, úgy 

t nik, mintha Kon rád lenne Blackbeard.

vadnarancs
vagy nagyon közeli ismer sök

anakonda
annyira közeliek, hogy ugyanazokat csinálják és mondják?

superfive
Mit?

Orpheus
helósztok

vadnarancs
lépj be! taurus a téma

superfive
Szóval, mit?

anakonda
hát mit ad isten, bazmeg, ugyanabban a buliban bukkannak fel. 

má�’ csak az kellett vóna, hogy egymás nyakába boruljanak a 

termál medencében�…

superfive
De mi az az ugyanaz, amit mondanak?

anakonda
hát, a Blackbeard legutóbbi kalózos blogjában olvastam valami 

ilyet, hogy akkor is tenni kell, ha úgy t nik, hiába. és hogy lehet, 

hogy amit teszünk, nem azt az eredményt hozza majd amit 

akartunk, de akkor is tenni kell. és ugyanezt olvasta ki a Konrád 

agyából, és írta le nekünk a taurus.

Orpheus
meg az a szöveg is ugyanaz, hogy élni, és élni hagyni�…

superfive
Tényleg.

vadnarancs
lehet, hogy taurus blogját és Blackbeard blogját is ugyanaz a 

személy írja. és valójában talán se Konrád, se Blackbeard nem 

létezik

Orpheus
nekem volt egy konrád nev  osztájtársam

anakonda
�…és haverunk, akire nagyon stimmelnek azok a paraméterek, 

amiket taurus leír

superfive
Blackbeard igenis LÉTEZIK

vadnarancs
eddig csak a virtuális létezésére van bizonyíték

anakonda
és ki volt az, akivel super ve találkozott?

Orpheus
konrád

superfive
Honnan tudod?

Orpheus
ez csak egy feeling
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vadnarancs
hogy nézett ki az a srác akivel találkoztál?

superfive
Elég magas, se kövér, se sovány, normál testalkatú, világos, kicsit 

gesztenyebarna haj, beszédes kék szemek, kellemes stílus�…

Orpheus
szóval Konrád

anakonda
Konrádnak sose volt kellemes stílusa�…

Orpheus
az változhat

vadnarancs
megkomolyodott

Orpheus
ember lett belöle�…

superfive
Ez nem vicces�… Konrád NEM Blackbeard és Blackbeard NEM 

Konrád

Orpheus
az msn-en felbukkant egy régi közös haver. hátha  tuggya 

Konrád msn-jét. majd beszélek vele.

vadnarancs
jó lenne. nem ártana végre pontot tenni erre a skizofrén 

helyzetre

superfive
Tényleg nem ártana

vadnarancs
csak azt nem tudom, ha ezt megfejtjük, mit találjunk ki helyette?

superfive
Már megint nem vagy vicces

Orpheus
hát akkor megkeressük super venak az IGAZI Blackbeard-et

vadnarancs
ja, tényleg!

superfive
Miért cikiztek, mikor úgyis szarul vagyok?

Orpheus
hát azért, hogy ne szivd már anyira mellre ezt az egészet

vadnarancs
és veled mi a helyzet, Orpheus?

Orpheus
most elég oké minden. egyelöre futni hagy a f nök. sok a meló. 

új show, meg ijesmi

superfive
az jó. akkor msn-ezz, ha beszéltél a haveroddal

Orpheus
oké

superfive
Sziasztok

anakonda
de ezt a kibaszott taurust azért le kéne állítani, mert mit vájkál 

a mások magánéletében, meg a mások agyában!?

Orpheus
hát�…

anakonda
úgy láccik ez senkit nem zavar, csak engem

vadnarancs
tévedsz. de ne írj akkor blogot a magánéletedr l

anakonda
de bazmeg, éppen ez az!  azt is leírja rólunk, amit mi nem 

írunk le!
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vadnarancs
ez igaz

anakonda
és ne gyere nekem azzal a süket szöveggel, hogy a blogírás 

szabadsága, meg ilyesmi�…

vadnarancs
hát keresd meg taurust, és világosítsd fel hogy hány hét a világ

anakonda
ha elkapom a faszát, úgy megtekerem, hogy örökre elmegy a 

kedve a blogírástól

vadnarancs
sok sikert. sziasztok

anakonda
oké

Orpheus
báj!

myDream blogja
a múltkor azt írtam, hogy azon gondolkozom miért tudok vad-

idegen emberekkel órákat csevegéssel eltölteni a neten. sajnos 

a kérdést azóta se fejtettem meg. szerintem nem is fogom. akit 

legjobban szeretek viszont a neten ismertem meg. egyszer az élet-

ben meglátsz valakit és tudod hogy minden álmod valóra vált. 

olyan ez mint amikor felébred az ember a feje még kába a látása 

homájos nem is tudja pontosan miért aztán hirtelen a reggeli kö-

zepén eszébe jut az álma. el ször csak az álom kis szelete aztán 

nagyobbik része aztán az egész. az ember szeretne visszajutni az 

álom színhejére de nem tud. hiába próbálja nem tud. de az álom 

mégis vele marad az az érzés az álomból. hozzád is szeretnék el-

jutni akit szeretek de nem tudok. mégis velem maradsz. az érzés 

ami téged jelent velem marad.

a koliban már egy hete minden áldott nap fúrják a falat. én 

meg tegnap egész éjjel cseteltem és olyan fáradt voltam hogy 

ma a reggel hat órait meg se hallottam. órák után visszajöttem 

a koliba és egész estig aludtam. még az se érdekelt, hogy 

megint fúrják a falat. A héten egy csomó dolgozatot írunk, nem 

tudom, hogy fogok így felkészülni. minden nap úgy érzem ma-

gam mint a mosott szar. Ha már világos lesz reggelente, min-

den könnyebb lesz.

Ü z e n ! f a l :
Orpheus
Kicsi kérész, sokat gondolok rád�…

vadnarancs
az álmaid azért vannak, hogy megbirkózhass az ébrenléttel.

fifi
Én is sokat álmodom, de reggelre mindig elfelejtem az álmai-

mat. Van olyan, aki mindent megpróbál gyorsan lejegyezni, fél-

álomban, miel tt egészen felébred. Nekem sose sikerül, mert reg-

gel mindig rohanni kell vhova. (g_g):(

ShingFeng blogja
Na emberek akkor újév tiszteletére újraindítottam ezt a blogot, 

mostmár ide is fogok irogattni, habár nem olyan s r n. Sok be-

számolni valóm nincs, jelenleg itthon ülök,  gyelem a chatet stb. 

Ha akad valami normál ember, azal eldumálgatok de amúgy sem-

mi esély rá szerintem. Chaten kb. csak idióták vannak (kinek nem 
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inge�…) Egyel re nem írok sokat, maj�’ ha látom, hogy rend sze res-

sen olvassák, akkor több minden megosztok. Videókat, képeket 

amiket én csináltam, verseimet stb�… Érdekeségre ne nagyon szá-

míts, nem fogom megírni, hogy a múlt héten megharapott eg 

kutya, a seb elfert z dött és amputálni kellett a karom. Hiába 

örülsz el re. De azért a következ  blog érdekeseb lesz. Béke ve-

letek :)

Ü z e n ! f a l :
andras232
A�’sszem láttalak már. mindig k*rvajó videókat tettél ki. Követni 

fogom a blogjaidat. Fasza, h újra indítottad.

luna
nem kell mindjárt általánosítani, h kik vannak a chaten :!:(csak 

mert te nem találsz senkit vannak azért normál emberek. külön-

ben rajta vagyok a twitteren is:).. ott is megbeszélhetnénk.

anakonda blogja
Kéne má�’ frissíteni a pro lomat, de úgyse lesz id m rá.

Most jön ez a qrva vizsgaid szak, nem tudom, hogy fogom el-

viselni. Nem bírok a tanulásra  gyelni. 1folytában kanos vagyok 

mióta Giuliettát ismerem. Mégiscsak ez volt eddig a legtutibb 

dolog az életemben, hogy találkoztam ezzel a csajjal. Pedig még 

el se jutottunk az ágyig. Múltkor kagylóztam a büfében, 2 csaj ép-

pen Giuliettáról beszélgetett. Nem nagyon lehetett hallani, 

hogy mit, pedig közel mentem, amennyire csak tudtam. Így is 

folyton felém pislogtak a csajok és vihogtak. Azt hallottam, 

hogy valami partyra készülnek a hétvégén, ahol Giulietta is ott 

lesz. Giulietta nekem err l még nem szólt, de lehet, hogy tiszta 

csajok lesznek ott.

Ma 9 körül ébredtem, els nek (mint ahogy az szokott lenni) ki-

mentem kávét lef zni. Aztán elvoltam egy ideig a kávémmal meg 

a cigivel. Néztem a szemközti ház t zfalát a konyhából, aztán be-

mentem a szobába, és elolvastam mekkora baromságokat irkál-

nak a chaten. Bazki, nem tudok fogalmazni most valahogy. Mind-

egy, a mai napon Giuliettával moziba megyek, utána nem tudom 

mi lesz, majd elválik. Szerintem vagy hazajövök, vagy még a csajjal 

leszek 1 ideig, de aztán végül úgyis hazajövök és unatkozok to-

vább. Ja, azt elfelejtettem mondani, hogy most éppen levágat-

tam a hajamat, még a vállamig se ér, és 2 új piercinggel gyarapod-

tam. Giulietta szerint nem, de szerintem azért még mindig elég 

randa vagyok. Talán nem olyan gecironda, mint azel tt.

Ü z e n ! f a l :
Orpheus
Próbájj meg örülni valaminek. Például annak, hogy szerelmes 

vagy.

fifi
Csak semmi önsajnálat, ha a csaj még moziba is jár veled P-)

dudika blogja
Valamiér, nem tudom miér, a napokba ojjan fura érzésem van. 

eggy nagyon rossz érzés. igaz, hogy más is monta már, hogy kis-

sebségi komplegszusom van. Sokszor aszt érzem, az embereknek 

nincsen szüksége rám. az a legfurább, hogy ojjan embereknél ér-

zem aszt, akikröl peddig TUDOM, hogy fontos vagyuk számukra. 

nagyon nehezen viselem eszt a fura érzést. Törekszem felfelé, pró-

bállok mindenütt ott lenni, segiteni, barátkozni, mégsem érzem 

aszt, hogy kicsivel is fontosab lennék másoknak. Ojjan, mintha 

nem engednének közeledni. Vajjon mindig is ijjen kis szürke egér 
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leszek? Nem fogok harcolni a helyekér. nem akarok harcolni. Ped-

dig ebböl az érzésb l igazán nem lehet megélni. érzem, minden 

eggyes másodpercbe érzem, hogy máshol kéne lennem. De még-

is merre kéne indulni eggy embernek aki elölröl akar mindent 

kezdeni. pedig tudom, hogy ez lehetettlen. Az ember csak eccer, 

eggyetlen eccer kap lehetöséget arra, hogy tiszta lappal indujjon 

ujra az útnak. Ez az én életembe már bekövetkezet. és én képtelen  

voltam megragadni akkor az alkalmat. Mostmár minden mennyen 

csak továb, ahogy eddig. Nem is vagyok már húszéves. mit várok. 

A melótól kivannak az idegeim. csak altatoval tudok aludni. Ez van. 

aszt mongyák, túl rövid az élet ahoz, hogy szomorkoggyunk.

Ü z e n ! f a l : 
myDream
velem is sokszor volt már olyan hogy úgy éreztem senkinek se 

kellek. a végén azért kiderül mindig hogy van valaki, akinek fon-

tos vagyok. tudom például hogy itt a haBlogon van olyan�…

fifi
Menj rá az msn-re, vagy a facebookra és majd dumálok veled. 

én mindenkit fel tudok vidítani :)))))

andras232
Hát, tényleg szar érzés lehet. Én is sokszor éreztem ilyet, és le-

het, h még fogok. de ezért nem fogom felkötni magam, és te se 

kösd fel magad.

Orpheus blogja
Végre jön egy kis lazitás. Ünnepek táján mindenki utazik, 

úgy tele van ez a sziget, csodálkozom, hogy el nem süjjed. Job-

bára hetven felé vagy hetven fölött járnak akik ellepik télen. Az 

ünnepek környékén naponta néha két showt is megcsináltunk, 

egyet délután, a másikat este. Most ennek vége, megint csak 

egy lesz. A f nököm kicsit visszafogottab most, a multkor vi-

szont majdnem a falra kent egy német krapekot aki elkezdett 

a lábam közt matatni. A csajomtól kaptam egy új nike csukló-

és térdvéd  szetet, éppen jókor. Órjási gördeszka balynokság 

lesz playa del inglésben egy hónap mulva. Mindenhonnan jön-

nek majd, még ausztráliából és új zélandról is. Beneveztem én 

is és egyéni kategóriában nagyon meg akarom nyerni, de leg-

alábbis az ezüstre pá jázom. Most minden szabadid met edzés-

sel fogom tölteni. Elhatároztam, hogy a meló után hajnalban 

nem fogok a töbiekkel piálni és nyalókázni, legfejjebb ha kéccer 

egy héten, a többi napokon rögtön meló után a szállásra hú-

zok, korán lefekszek, hogy még a suli el tt jópár órát edzeni 

tuggyak. Már el is kesztem és frankó érzés, mikor alvás után 

tiszta fejjel ébredek. Még egy jó hí rem van, legalábbis nekem 

az. A volt nevel apám, aki mo son magyaróváron ügyvéd, nyá-

ron találkozni szeretne velem. Ki zeti a repül jegyemet 

budapestig, már le is foglalta, mert ijenkor még olcsó. Mindig 

is rendes hapsi volt, kár, hogy az anyám összebalhé zott vele. 

Szóval a júliust magyarországon töltöm, mikor a monroe black, 

ahol melózok, zárva van. Ja, még egy! Ha nem vetted volna ész-

re, végre kitettem fotókat magamról a pro lomra. Úgy érzem, 

jól kezd dik ez az év.

Ü z e n ! f a l :
fifi
OO Jajj, nagyon édes vagy =-<>..Sötét kreol b r&világoskék 

szem&igazi afro séró. Kár, nem lax kicsiny hazánkban:(

myDream
jupijupijupjúúúúúú!!!!!!!!!! akkor júliusban találkozunk!!!!!!! 

a versenyedhez meg majd nagyon szorítok!!!!!!
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superfive
Írjál majd a bajnokságról. Nagyon frankó gördeszkázni, de én 

nem vagyok olyan pro  mint te.

andras232 blogja
úgy látom sokan újra indítják most a blogjukat ezen a portálon. 

én is megpróbálom akkor, bár túl sok jót most éppen nem ír hatok 

magamról. el ször is ha kérdezed t lem, h vagyok, a válaszom: 

nem kimondottan szarul, de nem is kimondottan jól.

2011 el lett cseszve m a legelején�…meg 2010 végén. pedig 

olyan f*szán fel lett építve az el z  évem: februártól májusig a 

kép zés után rohangáltam, májustól augusztusig átképzésen vet-

tem részt, amit sikeresen elvégeztem, majd szeptembert l újult 

er vel munkát kerestem�… októberben találtam is egy élelmiszer 

áruházban.

aztán miután jól kihajtották az ember belét, közölték, h ja bocs, 

kevés volt amit eddig tettél, de nagyon köszönjük, most pedig el-

válnak útjaink. a legels  pillanatban még el is hittem, h tényleg 

sza rul melóztam, aztán arra jöttem rá, h hülye leszek, ha beveszem  

ezt a maszlagot, m érdekes ellentmondásban van a (volt)kollégák 

véleményével rólam. azok után meg pláne nem veszem be, h egyik 

kollégát azzal az indokkal küldték el november els  hetében, h 

nem volt jó eladó, holott mindenki tudta, az egész mögött cs az 

volt, h az üzletvezet nek nem tetszett a képe. ezek után nekem ne 

mondja senki, h amit tettem, az kevés..! piszkosul dühös vagyok, 

amiatt h megint beleestem ebbe a helyzetbe, és mérges vagyok 

magamra is, mert nem hallgattam a megérzésemre, és nem ke-

restem új lehet séget már decemberben. vádaskodom, és álmom-

ban brutális gyilkosságokat hajtok végre a fejeseken. a legváltoza-

tosabb módszerekkel, persze. közbe pedig még a legyet se szíve-

sen ütöm agyon. engem a hülye f nökökön kívül még cs az zavar, 

h AZ EGÉSZ VILÁG A MULTIK ÉS A BANKOK GYARMATBIRO-

DALMA. ahol dolgoztam, az is egy multi cég volt.

Ü z e n ! f a l :
ShingFeng
én is láttalak már a haBlogon. ismerek egy srácot, az talán tud 

neke munkát adni:)

superfive
Az apám most egyfolytában a munkaközvetít ben ácsingózik, 

persze hiába. Ne is magadat rágd azért, hog kirúgtak. Nem ben-

ned volt a hiba.

fifi
Azért a fotón nagyon laza srácnak nézel ki. Tetszik a stílusod 

:^D Az viszont nem jó, hogy olyan gyilkos indulatok tombolnak 

benned :(

Blackbeard blogja
Az angol királyn  igen kedvez en fogadta ajánlatunkat, mi-

vel nagyon megelégelte már a spanyolok hatalmát a tengereken, 

s azt, hogy a spanyol  otta még békés keresked hajóikat is fo-

lyamatosan háborgatja. Felajánlottuk, hogy könny  és gyors ha-

jóinkkal, saját költségünkön, ezentúl mi is rajtaütünk a spanyolok 

áruszállító gályáin, kifosztjuk ket, és a rakomány egy részét az 

an gol uralkodónak adományozzuk, ha Anglia hallgatólagos be-

leegyezését adja ezekhez a támadásokhoz, bajba jutott embere-

inknek ha kell, menedéket biztosít, továbbá tiszteletben tartja te-

lepeink függetlenségét. A királyn  ezekbe kegyesen beleegyezett, 

s t azt is engedélyezte, hogy az ellenséges hajókat elfogjuk vagy 
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megsemmisítsük. Mindez telepeink védelmét szolgálta, s az ural-

kodói meghatalmazás megkönnyítette helyzetünket. Ezentúl egy 

olyan hatalmas országot érezhettünk magunk mögött, mint Ang-

lia. A hollandokkal is hasonlóképpen egyeztünk meg. A spanyolo-

kat sikerült is sakkban tartani ezután. Telepeink viszonylagos bé-

kében éltek, keresked inknek kevésbé kellett tartani a rajtaütések-

t l, mi pedig többször is hatalmas zsákmányra tettünk szert. 

A spanyolok visszaszorításával évek során az angolok hatalma 

egyre er södött. Anglia többet és többet követelt t lünk a spa-

nyoloktól szerzett zsákmányból, s t kijelentette, hogy kötelessé-

günk az ellenséges hajókra való vadászat, mert az angol korona 

biztosítja telepeink függetlenségét. Ebb l már tudtuk, hogy Ang-

lia háborúra készül a térségben, s célja nemcsak a spanyol hajók 

teljes kiszorítása, hanem a Karib-tenger térségének gyarmatosí-

tása. Telepeink ismét veszélyben voltak, bár Anglia eddig nem mert 

nyílt lépéseket tenni ellenünk, s egyetlen telepünket sem érte fegy-

veres támadás. 1650 augusztusában azonban ez is bekövetkezett; 

angol katonák egy éjszaka leforgása alatt kifosztották és felgyúj-

tották egyik városunkat, több telepest megöltek, míg mások a t z-

vészben lelték halálukat. A támadásra az adott ürügyet, hogy állí-

tólag egyik hajónk megtámadott és kifosztott egy Anglia felé tartó 

keresked hajót. Ismét Port Royalban ültünk össze, hogy megvitas-

suk a történteket. Az öreg Daniel házánál gyülekeztünk. Minden-

ki eljött, kivéve Jean Malmaisont.

�– Panaszt kell tennünk az angol királyn nél �– jelentette ki Al-

berto.

�– Máté megmondta, ha az angolokkal egyezkedünk, a végén 

k falnak fel minket a spanyolok helyett! Itt nincs barát, szövet-

séges, csak ellenség, és csak a fegyverek beszélnek, nem a gyáva 

alkudozás! �– ordította kivörösödött arccal Edward.

�– Csillapodj, Edward! �– mondta Mary. �– Lássuk el bb, mi is tör-

tént valójában, hiszen hosszú évekig békében éltünk az angolok-

kal, és sikerült elrettenteni a spanyolokat.

�– Árulás! Árulás van a dologban! Hol van Jean,  miért nem 

jött el? �– heveskedett tovább Edward.

�– Csakugyan, hol maradt Jean? �– kérdezte Dietrich. �– Ki hallott 

fel le?

�– Én hallottam fel le �– közölte csendesen a fehérhajú Daniel.

Minden szem felé fordult.

�– Halljuk, halljuk! �– kiáltották többen.

�– Jean valóban elárult minket �– mondta szomorúan az öreg. 

�– Az angol korona megbízásából kifosztott egy angol hajót, hogy 

Angliának így ürügye lehessen a telepeink ellen való támadásra.

Leírhatatlan felzúdulás támadt a teremben.

�– Elég! �– harsogta túl a lármát Alberto.

�– Ezt honnan tudod? �– kérdezte Luis.

�– Nemrégiben a spanyol udvar egyik kémje került a kezünkbe. 

Többek közt egy levél volt nála, melyet maga Malmaison írt, s ami 

teljesen világossá teszi az árulást. A levél az angol királyn nek szól, 

és tudatja vele, hogy végrehajtotta parancsát.

�– Ó, én ostoba! �– kiáltottam. �– Mindvégig szemmel tartottam 

Malmaisont, mert soha nem bíztam benne, de mindvégig azt gon-

doltam, és bizonyítékom is volt rá, hogy a spanyolok kezére akar 

minket játszani. Erre igazán nem számítottam!

�– Jó, hogy szemmel tartottad, mert eleinte a spanyol udvarral 

is egyezkedni próbált �– jegyezte meg Máté. �– Én is  gyeltem t, 

de azt, hogy az angol udvarral közvetlen kapcsolatban áll, én sem 

gyanítottam.

�– Akkor ezentúl mindent szabad! Ha az, akir l azt gondoltuk, 

hogy szövetségesünk, ilyen aljas cselhez folyamodik, akkor ezen-

túl mi is bármit megtehetünk! �– jelentette ki Alberto!
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�– A zsákmányból én semmit nem adok az angoloknak! És az 

an gol keresked hajók is rettegjenek ezután! �– rázta az öklét 

Edward!

�– A spanyolok ellen meg nem állunk, ha nincs mögöttünk 

Ang lia. Szorosabb szövetséget kell ajánlanunk az angoloknak. Az 

angol uralkodó szolgálatába kell állnunk. �– mondta Dietrich.

�– Soha! Soha! �– üvöltötte Edward és Alberto egyszerre.

�– Pedig igaza van Dietrichnek �– mondta Luis. �– Ha az angolo-

kat szolgáljuk, és elfogadjuk feltételeiket, még mindig jobban já-

runk, s valamennyire meg rizzük függetlenségünket is.

�– Valamennyire�… Elég-e az, ha valamennyire vagy szabad? 

Van-e olyan, hogy valamennyire szabad? �– kérdeztem

�– A zsákmány, az a fontos! És bárkit l is szerzem azt meg, az 

az enyém. Vérrel szerzem meg, de szabad maradok, mert gazdag 

leszek! �– tárta szét a karját Edward.

�– Csak id  kérdése, hogy az angolok telepeink elfoglalására in-

 dulnak. Ez a szövetség eddig tartott. Új megoldást kell keresnünk 

a függetlenség meg rzésére �– foglalta össze a helyzetet Mary.

�– Nincs több megoldás �– jelentette ki Máté. �– Járja ki-ki a maga 

útját! Én a spanyolokat az angolok ellen fogom kijátszani, és az 

angolokat a spanyolok ellen.

�– Én a magam szakállára járom majd a vizeket. Célom csak 

a zsákmány �– jelentette ki Alberto.

�– Én az angolok szolgálatába állok �– vonta meg vállát Dietrich.

�– Én is �– mormogta Luis. �– És te Mary?

Mary lehajtotta a fejét.

�– Azt hittem, közös célunk telepeink függetlenségének meg-

rzése. 

�– Nincs már olyan, hogy közös cél! �– üvöltötte Edward.

�– Akkor szabadság sem lesz �– jelentette ki Mary.

Egy darabig csend volt.

�– És te, Robert? �– fordult felém Luis?

�– Én Blackbeard néven a tengereket fogom járni, és senkit sem 

fogok szolgálni. Megszerzem magamnak azt, amire szükségem van. 

Azoktól fogom megszerezni, akiknek mindenb l túl sok van. Ab-

ból, amit szerzek, megtartok annyit, amib l megélek, a többit pe-

 dig azoknak adom, akik mindenben hiányt szenvednek �– feleltem.

�– Én pedig, ha a sors úgy hozza, akár téged is kifosztalak, 

Robert, mert vége már minden szövetségnek. Rettegjen t lem 

mindenki! �– sziszegte keser en Edward.

Csend lett.

�– Akkor talán, mehetünk is �– nézett körül Dietrich.

Lassan szedel zködni kezdtünk. Mary és én maradtunk utoljára.

�– Tudj róla, Robert, hogy lesz még egy hajó, ami úgy járja 

majd a vizeket, ahogy te. Szabadon. Nem lesz rabja sem a kin-

csek, sem a hatalom utáni vágynak, sem pedig mások szolgá-

latának.

Búcsúzóul az öreg Daniel melegen megszorította mindkett nk 

kezét. Aztán valamennyien szétszéledtünk. Ki-ki a maga útjára.

Ü z e n ! f a l :
vadnarancs
érdekes történet a kalózok eredetér l. gondolom, ezek után soha 

nem találkoztak. akkor pedig más szerepjátékot kell kezdenetek.

luna
tökjó! lájkoltam! nagyon romantikus. imádom a romantikát!!!! 

igazán ráléphetnél a facebookra vagy az msn-re.

andras232
Ez eddig oké. De ha ennyire fontos neked a szabadság + az 

igazságosság + ennyire meg akarod leckéztetni a gazdagokat, 

miért nem teszel valamit EBBEN a világban?

superfive
Én is Mary útját választottam volna.
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myDream
úgy látom megváltoztál. a történet elején még azt montad, hogy 

�„aki mer, legyen szabad és saját magának kalózkodjon�”. most meg 

másokkal is tör dsz�…

ShingFeng blogja
A múltkor azt írtam, hogy különösebb érdekességre ne szá mít-

satok a blogjaimban. Pedig azóta valami óriási dolog történt velem. 

SZERELMES lettem(!!!!!!!!) Januártól jött egy új lány az osztályba 

és én azóta csak t bámultam és aztán össze is jöttünk.  is sze-

relmes belém. Hihetetlen, hogy minden szavára oylan nagyot ver 

a szívem, hoyg azon csodállkozom, nem üti ki a mellkasom.<3<3<3. 

Csodálkozom, hogy amikor belenézek a szemébe, hoyg tudok újra 

és újra beleszeretni úgy, hoyg közbe szerelmes vagyok belé de min-

den iylen �„beleszeretésel�” az azel tti szerelem megsoszorozódik 

10000000-szorosával vagy még ennél is több szörössével. Tegnap 

este csak ültem és  gyelltem kedvesemet amint a gyönyö  sima 

arcán megcsillan a holdfény és megin olyan érzésem volt mintha 

mégegyszer beleszerettem volna (ez lehetséges??? valakibe bele-

szeretni miközben alapból szerelmes vayg belé???) <3<3<3 Ha 

iylen lehetséges, akkor akarom ezt újra és újra*.**.**.*

Ü z e n ! f a l :
Orpheus
Ülj mellém kedvesem, ne félj

Hidd el, hogy igaz, a lobogás.

luna
óóóóóóó, de gyönyör  :S:S:D

dudika
csak szeresd nagyon aszt a lányt.

M S N :
Orpheus
heló! björn vagyok, a re b l

Konrád
heló, szia! 

Orpheus
matyival akadtam össze az msn-en,  atta meg a címedet.

Konrád
jól tette. mi van veled?

Orpheus
hát�…az anyámmal visszamentem norvégiába. aztán bártender 

suliba iratkoztam be és most odajárok, kanárin.

Konrád
nem éppen szokványos�…milyen?

Orpheus
a suli?

Konrád
úgy általában�…az életed ott

Orpheus
vegyes. és te?

Konrád
gimi után ezt az évet kihagytam. dolgozom egy cégnél. 

adatrögzít  vagyok. de szt l a m szakira készülök. sok 

programot írok, ilyesmi.

Orpheus
vérbeli hacker lettél�…

Konrád
ezt ki mondta?

Orpheus
taurus
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Konrád
az ki?

Orpheus
a haBlogra ír

Konrád
tényleg? és honnan veszi, hogy hacker lettem?

Orpheus
mást is ir rólad. azt mondta, hogy rólad fog blogot irni. bár nem 

mindig csak rólad ir.

Konrád
na, ez cifra�…honnan ismer engem?

Orpheus
azt nem tudom. szoval nem te vagy taurus?

Konrád
én aztán nem! kíváncsi lennék arra, hogy miket írkál, és ki az

Orpheus
menj rá a haBlogra, és nézd meg. te nem vagy haBlogos?

Konrád
néha én is írok Blackbeard néven

Orpheus
aha! akkor jól sejtettük�…kalózok, meg ijesmi

Konrád
igen. olvastad?

Orpheus
ja�…tökjó. néha kommenteket is irtam az üzifaladra

Konrád
bocsi. nem szoktam elolvasni a kommenteket.

Orpheus
akkor igaz�…

Konrád
mi?

Orpheus
amit taurus ir. hogy nem olvasod el a kommenteket.

Konrád
igaz. de honnan tudja?

Orpheus
g zöm nincs. de miért nem olvasod el?

Konrád
nem is tudom�…

Orpheus
de akkor meg minek irsz?

Konrád
haha�…ez fogas kérdés. valami nárcisztikus hajlam, talán�…

Orpheus
hogy lehet megálni, hogy irsz, de nem olvasod el, ami ugyanazon 

az oldalon van?

Konrád
egész jól. kinyitom az oldalt, és írok. de nem olvasok�…

Orpheus
aha�…ijen egyszerü.

Konrád
ilyen

Orpheus
más blogot nem irsz?

Konrád
az egy másik portálon van, és csak programozásról, kódokról, 

hackelésr l szól

Orpheus
néha elolvashatnád azért a kommenteket

Konrád
lehet. de minek?
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Orpheus
sok mindent megtudnál belölük

Konrád
például?

Orpheus
mások blogjait se olvasod a haBlogon?

Konrád
nyár óta nem. mióta a másik portálon vagyok aktív. igaz, hogy 

azel tt se nagyon olvastam.

Orpheus
pedig jó lenne�…

Konrád
jó. majd egyszer rámegyek. de minek?

Orpheus
hát�…mert vannak egy páran ezen a portálon, akiknek az élete 

egy kicsit a tiedhez kapcsolódot�…azaz Blackbeardéhez�…

Konrád
mifene�…

Orpheus
ha eccer idöd van, nézd meg super veot, anakondát,  egyébként 

haverod is volt egy idöben mikor még re s voltál. nézd meg 

vadnarancsot, eset leg lunát, myDreamet. ezek mind kapcsolódnak 

hozzád, azaz Black beard hez, super ve miat.

Konrád
ki az a super ve?

Orpheus
egy lány. szerelmes beléd. azaz Blackbeardbe.

Konrád
nem is ismerjük egymást, tudtommal.

Orpheus
de  mégis szerelmes beléd. azaz Blackbeardbe.

Konrád
bocsi�… de mondom, szerintem nem is találkoztunk.

Orpheus
ércsd meg,  Blackbeardbe szerelmes. amiket ott irtál magadról, 

meg a kalózos sztori, meg a fotók�…

Konrád
a fotókon paróka van rajtam, meg barna lencse a szememben. 

szóval annak alapján nem lehet szerelmes BELÉM. azok a fotók 

nem úgy ábrázolnak,  amilyen vagyok.

Orpheus
azért mondom, hogy  Blackbeardbe szerelmes. viszont 

Blackbeardet te csináltad.

Konrád
király! virtuális láv�… 

Orpheus
de miért nem tettél ki rendes fotókat?

Konrád
mi az, hogy rendes fotó? aki kutyája fotóját teszi ki az oldalára a 

sajátja helyett, arról azt hiszik, hogy a valóságban is úgy néz ki?

Orpheus
nem�…

Konrád
na ugye�…

Orpheus
szilveszterkor egy partyn voltál, valami faluban, debrecenhez közel, 

és el tte egy másik buliban is voltál egy tanyán. de oda éppen csak 

be nész tél. és aztán röpitett tovább a szán a másik fesztre.

Konrád
ördögöd van. ez valami titkosszolgálati info?

Orpheus
nem. csak taurus blogja.
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Konrád
tényleg ki kell deríteni, hogy ki az a taurus. minden lépésemet 

követi?

Orpheus
lehet. super ve is ott volt a tanyán. dumáltál vele egy kicsit

Konrád
igen?

Orpheus
egy csaj, aki azt hajtogatta, hogy te nem lehetsz blackbeard�…

Konrád
jaaaa�… már értem. mert a fotókon másképp nézek ki. azaz, 

ami kor Blackbeard vagyok, másképp nézek ki.

Orpheus
a blackbeard egy szerep

Konrád
az hát. hiszen szerepjátékokat játszom. a Blackbeard annak a 

blogja.

Orpheus
világos�…

Konrád
�…�…de ki a hóhér az a taurus?

Orpheus
nem lehet, hogy azért  gyelnek, mert hacker vagy?

Konrád
ez nem logikus�…akkor miért lepleznék le azt mindjárt azzal, 

hogy van egy taurus, aki rólam irkál?

Orpheus
nem tudom�… de sokan azt hiszik, hogy a hackerek veszéjesek

Konrád
tudom. mert összekevernek minket a crackerekkel.

Orpheus
tudom

Konrád
�…�…�…�…

Orpheus
csetelünk néha?

Konrád
persze! jelentkezz be, én is  gyellek majd.

Orpheus
mit üzensz super venak?

Konrád
semmit. miért kellene üzennem?

Orpheus
igaz�…hiszen nem is ismered

Konrád
�…�…�…�…�…�…�…�…..

Orpheus
majd elmondom vadnarancsnak meg anakondának, hogy te se 

ismered taurust

Konrád
�…de nagyon érdekelne, hogy ki az

Orpheus
másokról is irt. s t, egyszer elöre megjósolt dolgokat�…

Konrád
aha�…majd elolvasom a blogjait

Orpheus
oké! én Orpheus vagyok a haBlogon.

Konrád
oké! akkor ég veled!

Orpheus
báj!
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luna blogja
Szóval még most se vagyok tökéletes lány, a hajam sem áll min-

dig jól, és a szívem megint összetört. Szakítottunk a barátommal, 

akivel pedig már egészen összemelegedtünk:~(~~~ Nem tudom 

mi történt, de már január végén úgy éreztem, h hiányzik vmi eb-

b l a kapcsolatból. A kishúgomat is egyszer megbántotta azzal, 

h butuskának nevezte:+(:+( A cicuskámat meg egyszer kitette az 

ajtón, apukámmal is egyszer összebalhéztak valamin. Szóval 

vége. Ezek szerint mégse  volt az igazi. Én olyanról álmodozom, 

aki min den rezdülésemet  gyeli, aki már akkor arra vágyik, h új-

ra találkozzunk, mikor még el se váltunk. 8-|:) Szereti a zenét, v 

 maga is zenél, v romantikus, szóval szenzibilis egy alkat. Várom 

az igazit, de addig sem fogok összeomlani. Nem érzem magam 

rosszul azért a b römben. Sokat gyakorolok, új zongoradarabot 

játszom, Mozart 21. zongoraversenyét. Mindig sírok, mikor a har-

madik tételt játszom >:�’-( Azt mondják róla, olyan ez a tétel, mint 

egy gyönyör , de fájdalmas emlék. Fájdalmas, mert már csak em-

lék. Feláll az ember hátán a sz r, mikor a jobbkézben ível  dallam-

ra a basszus szívdobbanásai felelnek. 

Ilyenkor télen nem nagyon kirándulok, hóban nem biciklizem, 

pedig biztos jót tenne a friss leveg . Helyette most annál több 

a falmászás, teázás. A barátn immel felfedeztünk egy új kávézót, 

van egy Roibos-hibiszkusz keverékük, kicsit vaniliás aromával, cso-

dás! Nagyon fáj néha a szívem, és senki szívdobbanásai nem felel-

nek rá�… Az vígasztal, hogy tudom, a családom mindig elhalmoz 

gyöngédségével ( :)

Ü z e n ! f a l : 
superfive
Véletlen azt írtad, hogy 3. tétel�… a 21. zongoraversenyben a 

má sodik tételben van az a szívdobbanásokhoz hasonló basszus. 

Pro  vagy, ha el tudod játszani ezt a darabot�… Gratulálok!

fifi
Jaj, csak nehogy összetörjön a szíved 80..majd megint ráme-

gyek facebookra és csetelünk ;(

ShingFeng
bocsi�…de nem rólad írta egyszer a taurus, hogy nem is tudsz 

zongorázni? én nem tudom�…

andras232
még mindig a kedvenc színed a rózsaszín?

M S N :
Orpheus
heló!

vadnarancs
üdv! mi a helyzet?

Orpheus
beszéltem konráddal

vadnarancs
és?

Orpheus
tényleg  Blackbeard�…

vadnarancs
és ezt csak úgy, minden dráma nélkül bevallotta?

Orpheus
be hát. ez igazából nem volt titok.

superfive
Sziasztok!

Orpheus
helóka!

vadnarancs
szóval Konrád Blackbeard�…
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superfive
�…�…�…�…�…�…�…

Orpheus
super veban egy világ omlik össze�…

superfive
Már nem.

vadnarancs
szerintem super ve okosabb, és túlteszi magát ezen az 

egészen

superfive
Lehet�…

vadnarancs
tudom�…

Orpheus
 volt ott a szilveszteri buliban. a valóságos blackbeard

superfive
Blackbeard akkor is más marad�…milyen Konrád?

Orpheus
szerintem jó fej! 

vadnarancs
miért rejt zködött?

Orpheus
mondom, hogy nem relyt zködött

vadnarancs
hát?

Orpheus
a Blackbeardet f leg a szerepjáték miatt inditotta. az nem 

kon rád blogja, hanem a szerepeké, f leg.

superfive
aha�…

anakonda
heló!

Orpheus
heló! hejzet?

anakonda
szar. összebalhéztam a csajjal, megvágtak 1-2 vizsgán

vadnarancs
szerintem lassan össze fogtok csiszolódni. a vizsgáknak meg 

majd újra nekimész.

anakonda
lehet

vadnarancs
és taurus?

Orpheus
Konrád se tudja ki az. de nagyon érdekelné.

superfive
Az engem is. Azóta is remegek, ha rá gondolok, hogy el re 

tudta�…

vadnarancs
megtudtál róla valamit, anakonda?

anakonda
semmit. magammal voltam elfoglalva.

vadnarancs
olvassa Konrád a blogjainkat?

Orpheus
nem. és az üzifalát se. de azt mondta, hogy majd fogja.

superfive
Tényleg hacker?

Orpheus
nem rosszindulatú hacker. white-hat.
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superfive
Akkor azt is kideríthetné, ki az a taurus

vadnarancs
azért az nem biztos

superfive
De hacker�…

vadnarancs
viszont nem nyomozó�…

superfive
De hátha mégis kideríti

vadnarancs
oké. hátha.

Orpheus
egy másik portálon aktiv. ezt azért hanyagolta.

superfive
aha�…

Orpheus
akarsz vele találkozni?

superfive
Nem

Orpheus
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Hagyjuk már a témát�…azóta semmi nyalóka.
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anakonda
akkor, egészségetekre!

superfive
Már megint piálsz?

anakonda
mér�’, mi mást csinájjak?

superfive
Er ltesd meg az agyad. Biztos kitalálsz valami mást. Heló!

anakonda
heló!

luna
még bent vagytok?

Orpheus
már nem

luna
már megint lekéstem valamir l?

Orpheus
konrád = blackbeard

luna
tényleg **-(

Orpheus
igen. de most mennem kell. csáó!

luna
báj!

anakonda blogja
Kezdem magam ugyanolyan moslékul érezni, mint azel tt. Már 

az kiverte nálam a biztosítékot, hogy Giulietta nélkülem ment el 

1 hétvégi buliba. Igaz, hogy a barátn ivel ment, és egyikük se vitt 

magával krapekot. Tudtam, hogy hová megy, el ttem beszélte 

meg a barátn jével mobilon. Vettem a fáradságot, és elmentem 

a házhoz. Merevre szobroztam magam, nem messze 1 kapualj-

ban, órákig. Végre, úgy éjfél tájban kijött a csajom, a barátn je és 

1 hapsi társaságában. 1 darabig együtt mentek, én meg utánuk 

tisztes távolban. Rohadt jó hangulatban voltak. Bennem meg 

csak 1re ment fel e pumpa�… Aztán a barátn  elindult az Üll i út 

irányába, Giulietta meg a krapek elindultak a Szabadsághíd felé. 

Gondoltam, hogy ez lesz, a csajom szeret átsétálni a Szabadság- 

hídon. Budán lakik, nem messze a hídtól. Az a fasz egészen ha-

záig kísérte Giuliettát. Még a kapuban dumáltak 1 darabig, aztán 

a krapek elhúzott. Szerettem volna utána menni, és behúzni 1et 

a pofájába, nem t�’om, mér nem csináltam. Nekem ne kísérgesse 

haza a csajomat SENKI, bazmeg! Az egyetemen aztán el vettem 

a csajt, és még  volt megsért dve! Hogy  nem az én csajom, 

haverok vagyunk, és neki van haverja sok, és majd szól, ha úgy 

érzi, hogy más a kapcsolatunk, mint barátság. Pont most viszont 

nem érzi úgy, és ha tudni akarom, nincs neki hapsija, de egyéb-

ként is, semmi jogom t felel sségre vonni, mert semmit se ígér-

tünk egymásnak. Ezeket mondta, én meg el bb zsugorodtam, 

egé szen kicsire, aztán meg ordítottam mint az állat, mire  fa-

képnél hagyott ott, a folyosón. Azután hazamentem, el ször is 

széthasogattam egy széket, annyira fel voltam húzva, aztán leül-

tem a géphez, és bedöntöttem több liter sört. Azóta többször is 

követtem t, hogy hova megy. Kibaszott szerencsém van, hogy 

eddig még egyszer se vett észre. Igaz, hogy már megint bocsá-

natot kértem, és voltunk egyszer azóta megint Hákett Essóné-

gyen, ugyanabban a klubban mint a múltkor, és qrvajó koncert 

volt, aztán dumáltunk a beül s részben, de a gyomrom nem ve-

szi be, hogy a csajom másokkal is futkos, és ráadásul azt mondja, 

hogy nem is a csajom. Nagyon igyekszem visszafogni magam, 
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nem ordítok és nem is nagyon káromkodok, hogy ne mondja ez 

a kis úricsaj, hogy 1 bunkó állat vagyok. Egész halkan beszélek 

vele, ahogy még a nagyapja se talán abban a  renzei palotában, 

amir l Giulietta mesélt, mert ugye a nagypapi ott lakik, és ott 

szokta meglátogatni t kedvenc unokája, az én csajom. Úgy visel-

kedek, mint aki kezd megváltozni, hátha akkor jobban bevágódok 

nála. Azér�’ nagyon szemmel tarom, és néha muszáj t követni, 

hogy lássam, télleg nem vág át, és télleg nincs hapsija. A vizsgáim 

nagyon szarul mennek, mióta ez van.

Ü z e n ! f a l :
vadnarancs
jó lenne, ha leállítanád magad. úgy könnyebben a kislány szí-

vébe lopóznál. ez a görcsös féltékenykedés semmire se vezet. 

vedd észre, hogy a kislány nem a tulajdonod.

fifi
Már megint durvulsz >:< �… Nem elég, hogy mindig bocsána-

tot kérsz, de aztán újra kezded.

ShingFeng
a csajok hímestojások, haver. ha így bánsz ezzel a kicsikével, 

ne számíts többre. így el bb-utóbb faképnél hagy.

andras232
Én is berágós tipus vagyok. Én se szeretem ha mással is mász-

kál a csajom. De azért nem ba*om le folyton. fontos a tolerancia.

fifi blogja
KÓKUSZ allergiám van.

Még nem 100%, de b rgyógyász szerint valamilyen allergiám 

van, és attól viszketek és vannak kiütéseim�… A hétvégén készült 

kókuszgolyóra gyanakodunk, amit l aznap még az arcom is ki-

ütéses lett : D�… Ki hallott már ilyet? Kókuszallergia�… Vicces 

mert bátyám meg a gombára allergiás :D Fura egy család va-

gyunk ^^

De azt mondja meg valaki hogy fogom kibirni Rafaello nélkül 

az életet.?.xD

Mondjuk szerencsésnek mondhatom még igy is magam�… Mi 

lenne ha macskaallergiám lenne? Az én cicamicám nélkül pláne 

hogy nem bírnám ki ^^

Itthon semmi sincsen rendben.

Az ember hazamegy általában a munkából vagy suliból, akkor 

rögtön nyugalmat és kényelmet, harmóniát kap az otthonában. 

Én hazamegyek a stresszes gyaksziról, hazamegyek a stresszes 

suliból (ott sem telik el nap veszekedés nélkül), és mi vár itthon? 

a veszekedés :( Anyum folyton veszekedik velem, és barátommal. 

Persze bátyámnak nem mond semmit. kb úgy érzem magam 

itthon mint egy rabszolga, de sebaj :D�…Nikivel megbeszéltük 

hogy nyáron majd megyünk Surányba, egy lovastáborba ami 

tökjó lenne és tökjó is lesz, és alig várom�… csak ne legyen rossz 

id , legyen rá pénzem, és id m..xD ennyi az akadályozó ténye-

z  :D

Niki mesélt sokat arról a táborról és nagyon izgalmas dolgokat 

m veltek ott�…

Folyton kimennek szabadba, egy nagy rétre, és össze vissza ki 

merre lát mehet a vadászvágta :D, aztán az erd be is folyton ki-

mennek, és én imádom alapból a természetet, mindig is vágytam 

arra hogy terepen lovagoljak�… Durva :D

Egyszer kilovagoltak át az erd n, egy faluba, ahol kikötötték 

a lovakat, és megreggeliztek, és mindenki csak leste ket :DDD 

27 000ft, egy hét.

Félek azért..xD egyedül? Vágta? hm�…
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Ü z e n ! f a l :
luna
régebben én is lovagoltam és lovastáborban is voltam. de egy-

szer leestem a lóról és azóta vége a karriernek :(

andras232
Én meg az allergiára vagyok allergiás.

taurus blogja
Egy vasárnap délután eredend  kíváncsiságból, és mert Or-

pheus is felhívta a  gyelmét, Konrád ráment a haBlogra, és el-

olvasott jó néhány régi bejegyzést. Ezekb l lassan kibontakozott 

számára a maga története, és az, hogy a saját története hogyan 

kapcsolódik mások életéhez. Nem mintha nem lett volna tisztá-

ban önmagával, de életének most olyan rejtett zugaival ismerke-

dett meg, melyekr l fogalma sem volt. Pontosabbban: saját életé-

nek néhány eleme bontakozott ki el tte a bejegyzések nyomán, 

de ezek az elemek annyira felnagyítva vagy eltúlozva jelentek 

meg, hogy teljesen idegen volt számára a bel lük kirajzolódó kép. 

Önmagában sok minden igaz volt, de valódi élete semmi esetre 

se rajzolódott ki ezekb l a darabkákból. Azt be kellett látnia, 

hogy  maga is tehet arról, hogy ennyire nem illik bele életének 

kontextusába az, ami a blogokban áll. A blogokból megismert 

képet nagy mértékben befolyásolták a saját, azaz Blackbeard be-

jegyzései, az üzen falára írt kommentárok, és az a titokzatosság, 

ami Blackbeard alakját körülvette. Ha követte volna mások blog-

jait és elolvasta volna az üzen falára írt kommentárokat, s t, ha 

msn-en vagy twitteren kapcsolatot tartott volna a többiekkel, más 

kép rajzolódott volna ki róla. De csak részben. Konrád úgy gon-

dolja, hogy taurus blogja nagy mértében meghatározza a róla 

al kotott képet. A portál blogjait olvasgatva azt is megállapította, 

hogy az, amit a bejegyzések alapján másokból megismer, szintén 

csak kiragadott elemek sokasága; felkiáltójelek, kérd jelek vagy 

egyenesen segélykiáltások mások életéb l. 

Kétségtelen, hogy Konrádban van empátia. Nem mintha ed-

dig nem olvasott volna blogokat, de lelkét megérintették most 

ezek a segélykiáltások; myDream vagy Orpheus élete, anakonda 

mérhetetlen önmegvetése, andras232 és dudika mindennapi 

küzdelmei, luna menekülése egy kitalált életbe, megdöbbentette 

super ve esete �– egyáltalán megdöbbentette az a világ, amely-

ben ezek az emberek bolyongtak, és valamiféle kiutat kerestek. 

Szinte olyan volt Konrád, mint az indiai Sziddhátra herceg, aki a 

saját elzárt világán kívül hirtelen egy egészen más világgal szem-

besül, valahol a virtualitás és a valóság határán. A ki vagyok én 

valójában, kik mások, miért olyan a világ amilyen, és lehetne-e 

másmilyen �– kérdések foglalkoztatták Konrádot a blogokat ol-

vasva. Arról azonban örömmel értesítek mindenkit, hogy Konrád, 

azaz Blackbeard ezentúl meg fogja nézni az üzen falára írt üze-

neteket, s t néha maga is ír majd mások üzen falára, s t az sem 

kizárt, hogy az msn-re is bemegy majd. A facebookot viszont nem 

kedveli, úgyhogy ott nem fogtok vele találkozni.

A többiek életében is várhatók változások. Például ShingFeng 

egyik haverja valóban tud munkát adni andras232-nek egy raktár-

ban, kár, hogy csak hat hónapra. Dehát, az is valami ezekben az 

id kben. Giulietta és anakonda kapcsolata pedig sajnos csúnya 

és tragikus véget ér majd�…

Ü z e n ! f a l :
Blackbeard
Nem tudom honnan tudod, hogy mit érzek, vagy gondolok. 

Arra gyanakszom, hogy igen közeli barát, esetleg családtag vagy. 

Kevesen vannak, akikkel megosztom legbens  érzéseimet és gon-
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Ü z e n ! f a l :
Blackbeard
Nem tudom honnan tudod, hogy mit érzek, vagy gondolok. 

Arra gyanakszom, hogy igen közeli barát, esetleg családtag vagy. 

Kevesen vannak, akikkel megosztom legbens  érzéseimet és gon-
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dolataimat. És k nem élnének velük vissza. Akkor pedig mégsem  

lehetsz se közeli barát, sem családtag. Lépj el , és írj Blackbeard 

üzen falára!

superfive
Minek kell már megint Blackbeard/Konrád érzésein és gondo-

latain csámcsogni? A jóslataidat meg f leg tartsd meg magadnak!

vadnarancs
nem tudom, ki vagy. de találkozzunk február 28-án este 8-kor 

a Kefeköt  nev  kocsmában. a Ráday utcában van. a bejárattól 

jobbra a második asztal lesz az enyém, az ablaknál.

ShingFeng
honnan tudtad etz a dolgot a haveomról?

myDream
nem értem ezt a magabiztosságot. szerintem mégiscsak szok-

tál Konráddal találkozni�…

andras232
Mi ez az egész?

fifi
Luna szerint mégis Konrád írja taurus blogjait�… Akkor csak azt 

nem tudom, honnan tudja, mi lesz andras232-vel, vagy ana-

kondával�…

ShingFeng blogja
Néha akkora paraszt tudok lenni hoyg csodálkozom hogy nem 

csattogó ostorral járok suliba -.-�’�’�’ Vicc, hogy akorra bunkó vol-

tam mint még soha életemben�…

Azt hittem megfolytom magam�…Angol óra volt és a tanár 

bezárta az ajtót, mert szemét volt a földön és nem akart kien-

gedni ameddig nincsen rend�…

A f*sz A osztályosok (összevont óra.) dobálták a földre a sze-

metet, mi meg nem gy ztük nézni hogy ezek téynleg maguk alatt 

vágják a fát�…

Nos miután barátn m agyfrászt kapott, fogta magát és elkez-

dett szemeet szedni én meg meg se mozdultam és elkezdett ben-

nem keringeni egy érzés hogy olyan bunkó vagyok hogy nem én 

csinállom helyette :(:( Igazán szeretem és nem gondolom hogy 

neki kéne felszendie azt amit más szétdobált�…Majd egy hülye 

barom elkezdett úgy bánni vele mint egy csicskással, én meg be-

szóltam, hogy örülhetnének, hogy felszedi helyettük a szemetet, 

de még most sem áltam fel és kezdtem el szedni én is, hanem ül-

tem továb és meresztettem a seggem a széken :/:/ Mindenképpen  

fel kell hoznom magam a béka segge alól és normális, épkézláb 

fér t kell csiálni bel lem!!! És el kell kezdenem tanulni is elég ke-

ményen, hogy fel tudjak hozni mindent és ez nem lesz könny , de 

megteszem, hog ne nézzek ki hülyén MELLETTE�… Érted ígéem, 

hogy jobb ember leszek és nem b*szok el ezentúl semmit�…

Ü z e n ! f a l :
dudika
ne emészed magad, kicsim. Megtanulod majd, hogy mikor mit 

kell csinálni.

andras232
Nyugi, pajtás. Senki sem tökéletes.

luna
és mit szólt aztán a tanár? 8-|

Orpheus blogja
Tényleg megcsináltam a hónapot úgy, ahogy terveztem. Csak 

egyszer-kétszer marattam ott a többiekkel meló után. Egyébként 
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semmi f , semmi pia, semmi ijesmi, de sok alvás és kemény edzé-

sek. Meg is lett az eredmény. Megnyertem a green ostrich manny 

mania balynokságot félcs ben, és ezüstöt kaptam korláton! Pedig 

kemény nemzetközi mez ny volt, egy magyar srác, akivel aztán 

össze is haverkodtam, alaposan megszorongatott korláton. A hol-

landok sokan jöttek, és marha jók voltak. Csajok is benevesztek, 

az egyik ausztrál csaj k kemény volt. A best trick contest mellett 

döntöttek a szervez k, a legjobb trükköket díjazták, és az én man-

ny to fs 5-o 360  ip out-om vitte a pálmát, meg még egy trük-

köm, ami csak az enyém, amit én DNA-somersault off-piste-nek 

nevezek. Kétszer csavarom meg ugyanúgy a  gurát, csak másod-

szor visszafelé, és a legmagasab ponton a leveg ben. A balynok-

ság különlegessége volt idén, hogy az amat rök általában jobb 

tejjesítményt nyújtottak, és pro-kat megszégyenít  mutatványok-

kal jöttek. A pro k nem is kaptak annyi tapsot két nappal kés bb, 

mint mi. Valahogy mindannyian lámpalázasak voltak, és valahogy 

nem sikerült minden trükkjüket megcsinálni. 

A helyszin az egyik pláza melletti hatalmas tér volt. Ott épí-

tették fel a szervez k a pájákat. Az id  is kedvezett, bejött ami 

álta lában ijenkor februárban szokásos, 23 fok és napsütés. A han-

gulat nagyon high volt, nem is kellett a speekereknek biztatni a 

közönséget. A verseny végén a szervez k meg a szponzorok min-

denféle márkás cuccokat dobáltak a néz k közé. Aztán jött az 

éjszakába nyuló  eszta, hiphop, reggae és punk metál bandák. 

Az egyik hiphop formációban én is jáccom néha. A srácok elkap-

tak, hogy álljak be. Azzal zártunk, hogy én a gitárt is el vettem, 

és elkezdtem körbe-körbe gurulni a közönség között, egyszer bb  

trükköket vettem elö, miközben énekeltem és pengettem. Ad-

digra már tombolt a közönség, a haverok vállukra emeltek a desz-

kámal együtt. Aztán jónéhány deszkás kiséretében legurultunk 

a playára, én végig pengettem, a közönség cs dült utánunk. Az-

tán mikor leértünk, nem akartak elengedni, leültek e földre és 

ne kem egyik számomat a másik után kellett elénekelni. Néhány 

zenész haver szintén beállt mögém. Kiráj volt! Aztán mikor tej je-

sen kid ltem, lementünk egészen a partra a haverokkal, velünk 

jött egy csomó csaj is, leültünk a homokba, dumálgattunk. Oda-

jöt hozzám egy krapek, kezembe nyomta a névjegyét, hogy ke-

ressem meg, egy korongot akar velem csinálni. Az arany és az 

ezüst mellé, meg az 500 euro mellé ez már a különn ajándék volt. 

De a legszebb ajándék nekem mégis csak ez az egész élet! Néz-

zetek meg néhány videot a versenyr l, meg arról, ami utána volt. 

Köszönet Josénak a klippekért. 

KATT IDE!

Ü z e n ! f a l :
fifi
Tegyétek ki a klippeket YouTubera is. Annyira cool vagy. Láj-

koltalak.

anakonda
Gratulálok! Persze nem csoda, hogy ezek után körbezsongtak 

a csajok.

andras232
F*sza voltál! Sirály!

myDream
nagyon szorítottam neked a verseny napján�… annyira boldog 

vagyok!!!!!!!!!!!

luna
fantasztikus vagy! :~) valamikor lépj rá az msn-re v a face-

bookra. és küldjél még nekem több zenét! mikor lesz kész a ko-

rong? :D 

superfive
Az a DNA-somersault Off-Piste nem semmi! De a hangod se 

semmi.
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vadnarancs blogja
közeledik az id . április elsején kezdek Svédországban de el t-

te két héttel már Göteborgban leszek. valamelyest be kell addig 

rendezkednem. lakást a kórház szerez, és az els  havi lakbért is 

ki zeti. aztán már ott kapom a  zetést. különös érzés, hogy itt 

most felszámolom azt, ami eddigi életemet jelentette. nemsoká-

ra még egy utolsó nagy agysejtritkítást rendezünk a cimborákkal. 

tegnap egész nap nálam volt a kislányom, ami ritkán fordul el . 

most is csak azért, mert az anyja nem talált mást, aki vigyázott 

volna rá, míg  elment valami bálba. arany kicsi madaram, hiányoz-

ni fogsz, nagyon�… a lakásomat egyel re megtartom, az anyám 

tud valakit, aki kivenné. az még kérdés, hogy a kórházban adnak-e 

egy év gondolkodási id t, s addig csak helyettest vesznek fel a he-

lyemre. sok régi haver és az anyám is jelezte, hogy meglátogatnak 

majd, és ennek örülök. úgy tudom, nagyon es s az id  Göteborg-

ban, az állandó szürkeség pedig hosszú távon elég nyomasztó 

lehet. nem tudom, jó-e amit teszek, de már nincs visszaút. bele-

vágtam.

Ü z e n ! f a l :
superfive
Mit is mondhatnék�… Hiányozni fogsz.

andras232
Csak hátra ne nézz. Egy új élet vár.

luna
jó lesz neked ott. talán még egy sz keséget is találsz magad-

nak�…:)

myDream
még szerencse, hogy a haBlogon megmaradsz.

S k y p e  v i d e ó v a l :
Orpheus
szép estét!

myDream
holdfényeset

Orpheus
ugyanaz a hold süt rám, ami rád�…

myDream
üzenj a holdsugárral

Orpheus
üzenem, hogy szeretlek�…

myDream 
én is üzenem, hogy nagyon-nagyon szeretlek�…

Orpheus
várom már�…

myDream
mit?

Orpheus
a nyarat. hogy találkozzunk

myDream 
sokára lesz�…

Orpheus
�…�…�…�…�…�…�…�…..

myDream
hogy bírjuk ki addig?

Orpheus
szkájpolunk. legalább látjuk egymást.

myDream
és üzenünk egymásnak
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Orpheus
üzenem, hogy szeretlek�…

myDream 
én is üzenem, hogy nagyon-nagyon szeretlek�…

Orpheus
várom már�…

myDream
mit?

Orpheus
a nyarat. hogy találkozzunk

myDream 
sokára lesz�…

Orpheus
�…�…�…�…�…�…�…�…..

myDream
hogy bírjuk ki addig?

Orpheus
szkájpolunk. legalább látjuk egymást.

myDream
és üzenünk egymásnak



144 145

Orpheus
a holdsugárral meg a napsugárral�…

myDream
nehéz lesz nyárig

Orpheus
csak pár hónap

myDream
�…�…�…�…�…�…�…

Orpheus
elviszlek mosónmagyaróvárra. és egész nyáron együtt leszünk.

myDream
jó lesz�…

Orpheus
a bársuli után meg állást kapok las palmasban. és elhozlak 

magamhoz.

myDream
my dream�…

Orpheus
nemcsak álom. meglátod.

myDream
nem sokára megy luna�…

Orpheus
tuti?

myDream
az apja is mondja. ez most tényleg egy családi program. papa, 

mama, luna�…

Orpheus
nem ajánlotta fel, hogy téged is elhoz?

myDream
cikizel?

Orpheus
nem. csak nagyon vágyom utánad�… és utálom a luna papáját�…

myDream
a luna beléd van zúgva�…

Orpheus
hiába strapálja magát

myDream
ha meglátod, elcsábulsz. dögös csaj. te is láttad a fotóit.

Orpheus
fáj, amit mondasz�…

myDream
miért?

Orpheus
mert én CSAK téged szeretlek. és ezt te is tudod�…

myDream
bocs�…

Orpheus
�…�…�…�…�…�…�…�…

myDream
hogy van a svéd barátn d?

Orpheus
szakítottunk�…

myDream
 szakított?

Orpheus
én szakítottam�…

myDream
te?�…

Orpheus
nem tudok mással lenni. mert csak rád gondolok.
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myDream
�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…

Orpheus
miért sírsz?

myDream
mert én is szakítani akarok a luna papájával�…

Orpheus
eljön annak is az ideje. meglátod�… hamar eljön.

myDream
�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…

Orpheus
töröld le a könnyeidet�…így�…gondolj a nyárra

myDream
gondolok�…

Orpheus
akkor ne sírj�…

myDream
már nem sírok�… mikor csinálják meg a korongot veled?

Orpheus
a jöv  héten

myDream
világsztár leszel�…

Orpheus
nem megy az olyan könnyen�…

myDream
baromi sokan nézik a klippedet a YouTubeon. máris híres vagy. 

egy csomóan írnak rólad. 

Orpheus
mert rengeteg a haverom. az egész világon.

myDream
én most nem a haverokra gondolok. szerintem sec-perc alatt 

világhír  leszel.

Orpheus
hahaha�…

myDream
tuti�…és csak úgy söpröd be majd a zsozsót�…

Orpheus
annál jobb. akkor sec-perc alatt hozzám költözöl.

myDream
�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�….

Orpheus
mi van? miért lettél ilyen komoly?

myDream
aki csóró, az csóró is marad. így szokott lenni.

Orpheus
az el bb még mást mondtál�…

myDream
te nem maradsz csóró. de én igen.

Orpheus
elég most. egyikünk se marad csóró.

myDream
neked még nincs eleged taurusból?

Orpheus
meredek a hapsi.

myDream
a haBlogon már nagy a lázadás ellene.

Orpheus
én leszarom�…

myDream
rólad nem is ír sokat
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Orpheus
talán azért mert leszarom.

myDream
lehet

Orpheus
te tudsz így csinálni?

myDream
jaj, ne már!�… hogy csinálod?

Orpheus
így. beszívom az arcom, jobbra húzom az orrom. és mozgatom 

a fülem. a szememb l meg csak a fehérje látszik. így�… próbáld 

meg

myDream
jaj, ne! hahaha. kúl�…ijeszt �…

Orpheus
aza jó�…

myDream
miért?

Orpheus
mert akkor félnek t lem�…

myDream
ki?

Orpheus
például az a köcsög, fartúró f nököm�…

myDream
megint buzerál?

Orpheus
megint rámkattant�…

myDream
hogy fogod lerázni?

Orpheus
nem tudom�…

myDream
de elkomolyodtál�…

Orpheus
�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…

myDream
mi van?

Orpheus
kezdek t le félni�…

myDream
az nem jó. inkább hagyd ott az egészet és menj haza az 

anyádhoz.

Orpheus
lehet�…

myDream
megígéred?

Orpheus
mit?

myDream
hogy ha már nagyon cikis a helyzet, elhúzol

Orpheus
megígérem.

myDream
akkor jó.

Orpheus
vettem ám neked valamit a díjamból. de nem mondom meg 

mit�…

myDream
jaj, de izgi!
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Orpheus
a többi pénzt meg nyárra félre teszem

myDream
jó lesz!

Orpheus
szuper lesz!

myDream
addig is holdfény meg napfény!

Orpheus
holdfény és napfény!

andras232 blogja
szóval a taurus megmondta a tutit�…(!) tényleg kaptam melót 

ShingFeng haverjánál�… és tényleg cs hat hónapra. vkit helyet-

te síteni kell addig. azért ennek is örülök. jobb lenne persze, ha 

a lottó ötöst mondaná meg a krapek ilyen tutira.(!) el ször azt 

hittem, h taurus és ShinFeng ismerik egymást, így jött össze a do-

log. de ShinFengnek g ze nincs róla, h az ki.(?) mindegy. közben 

új kéglibe is költözöm, m a mostaniba beköltözik a tulaj unokája. 

nem is baj m ez nagyobb lesz és jobb helyen is lesz ugyanannyiért. 

eddig anyáméknak elég keményen be kellett szállni lóvéval pedig 

k sincsenek túlságosan eleresztve. most legfeljebb egy kis zseb-

pénzre lesz csak szükségem. nem akarom az öregeket teljesen 

romba dönteni ha már minden áron Pesten akarok lakni. k meg-

vannak ott Celldömölkön. de én Pesten akarok lakni, kéne vmit 

kezdeni magammal.(!?) tanulni még vmit, v ilyesmi. a gimit két és 

fél éve fejeztem be, de nem elég, csak mindig átképzésre, tovább-

képzésre küldözgetnek de normális munkát sose kapok. ez alatt 

a hat hónap alatt ki kéne vmit találni. 

Ü z e n ! f a l :
vadnarancs
gratulálok a melóhoz és sok sikert a terveidhez!

luna
azt a szemétláda taurust csak azért nem teszik ki a haBlogról 

mert néha megmondja a tutit. és ezért mindenki majrézik t le. 

<=-O

myDream
jól teszed, hogy önálló leszel. nem jó, ha függ valakit l az em-

ber�…

valaki blogja
A tegnapel tti napot tegnap igen alaposan átgondoltam csak 

azért, hogy jól emlékezetembe vés djön. Büszkén állíthatom, hogy 

valószín leg ez volt életem eddig legsikeresebb napja. Mi tette 

ilyen kiemelked vé? Nos, a koncepció. Ezt a napot egy határozott 

és jól megválasztott koncepció vezérelte. Csupán ez volt a si ker 

titka, nem más. Szinte látom, hogy sokan  tymálva ajkukat bigy-

gyesztik, mondván, mi ebben a korszakalkotó, mi ebben a fal-

renget ? 

Elhatároztam, hogy újításom lényegét mással is megosztom, 

s ezzel megszégyenítem azokat, kik eddig megvet  pillantásokkal 

méregettek. Az újítás ugyanis fergeteges. Álszerénység nélkül 

mond hatom, egyenesen fenomenális. Ezt kés bb a szomszédék 

hatéves kis a is elismerte, pedig  újítások terén eddig mindenkit 

lepipált. Térjünk tehát a a koncepció lényegére.

Tegnapel tt az ágyból kikelve világosodott meg el ttem, hogy 

napi tevékenységünket mindeddig teljes összevisszaságban, z r-

zavarban végeztük. És ebben a pillanatban jöttem rá, hogy csak 
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egy módja van annak, hogy ezt az égbe kiáltó rendszertelenséget 

megzabolázzuk, mégpedig az, ha ezentúl minden napot az �„ábc�” 

egyik bet jének szenteljük. Vagyis a nap elején, de lehet leg már 

el z  este elalvás el tt elhatározzuk, hogy a hét egy adott napját 

melyik bet nek szenteljük, és azon a napon csupa olyan tevékeny-

séget folytatunk, ami kiválasztott bet vel kezd dik. 

A tegnapel tti nap a �„h�” bet é volt. Ezért a délel ttöt kizárólag  

a háborgásnak, a hadakozásnak, a hajlongásnak, a hebegésnek, 

a h sködésnek, a délutánt és estét pedig a haladásnak, a ha rá cso-

lásnak, a hamisításnak, a habverésnek, a hahotázásnak és a hitele-

zésnek szenteltem. Lett volna még mit tenni ezen a téren, hiszen 

jóval több �„h�” bet vel kezd d  szó létezik, de megvallom, már 

a felsoroltak elvégzése is teljesen kimerített és egész napomat 

igény be vette. Este mégis jóles  megelégedéssel hajtottam pár-

námra a fejem, és elhatároztam, hogy a következ  nap a �„b�” be-

t é lesz. Miel tt végleg álomba merültem, nem kis büszkeség 

töl tött el, hogy végre kezemben az emberi boldogság kulcsa, s 

a tudást mással is megoszthatom.

Ü z e n ! f a l :
superfive
Én a mai napot az �„a�” bet nek szenteltem. Aludtam, aludtam 

és aludtam. Mert totál kivoltam a sok melótól. Egyébként tetszett 

a sztorid!

andras232
Új és üde színfolt vagy a haBlogon!

fifi
Megszakadtam mikor olvastam :DDD

anakonda blogja
Totál kirugott a csaj. Eltaknyoltam két uvén is. Négy napja ki 

se mozdultam a lakásból. pedig le kéne má�’ menni sörér�’�…mer�’ 

elfogyott.

Ü z e n ! f a l :
vadnarancs
menj rá az msn-re, esetleg a skype-ra este. dumáljunk egy kicsit.

andras 232
Ennyi? 

luna
ne sörözz hanem igyál roibos teát. az jót tesz.

superfive blogja
Azt hiszem, abbahagyom a blogírást. Végül is ha akarnám, 

ugyan azt leírhatnám egy naplóba is, és azt nem látná mindenki. 

Nem röhögnének rajtam, hogy mekkora balfék vagyok, vagy nem 

sajnálnának, hogy milyen szerencsétlen és béna vagyok. Szaba-

dabb lennék. Nem függnék olyan �„barátok�” érzelmeit l, akik va-

lahol vannak, de valójában még sincsenek. Nem lennék átjáróház, 

ahol kedvére koslathat és bámészkodhat bárki. Már azt is megbán-

tam, hogy nem hagytam meg a régi pro lomat, ahol hetet-havat 

összehordtam magamról. Bár sok igazság is volt benne. De még 

ha az utolsó bet ig is kitalált lett volna, egy másik világban akkor 

is igaz, mert én írtam, én találtam ki, és én is jelen vagyok benne. 

A haBlog világának saját törvényei vannak, és egymás lel kén át 

keresztül-kasul járkálnak benne az emberek. Ez jó is, meg rossz is. 

Szóval ki fogok lépni err l a portálról, mert nagyon kiad tam ma-

gam. De még leírok egy pár dolgot, most már úgyis mindegy. Szó-

val, azel tt nagyon vágytam rá, hogy Blackbeard el lépjen, és írjon 
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Ü z e n ! f a l :
superfive
Én a mai napot az �„a�” bet nek szenteltem. Aludtam, aludtam 

és aludtam. Mert totál kivoltam a sok melótól. Egyébként tetszett 
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andras232
Új és üde színfolt vagy a haBlogon!

fifi
Megszakadtam mikor olvastam :DDD

anakonda blogja
Totál kirugott a csaj. Eltaknyoltam két uvén is. Négy napja ki 

se mozdultam a lakásból. pedig le kéne má�’ menni sörér�’�…mer�’ 
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Ü z e n ! f a l :
vadnarancs
menj rá az msn-re, esetleg a skype-ra este. dumáljunk egy kicsit.

andras 232
Ennyi? 

luna
ne sörözz hanem igyál roibos teát. az jót tesz.

superfive blogja
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az üzifalamra, vagy rálépjen az msn-re, vagy a face book ra, hogy 

észre vegyen, hogy ugyanúgy belém zúgjon, ahogy én belé. Vagy 

ahogy Orpheus és myDream egymásba estek. És akkor egyszer 

csak jön egy krapek egy tök profán szilveszteri fesz ten, és vigyorog-

va közli, hogy  Blackbeard. Ez nagyon durva! Semmi bajom nem 

volt azzal a sráccal, de valahogy nem állt össze a kép. És szerintem 

err l nem csak én tehetek. Az igazság az, hogy akik itt a haBlogon 

botorkálnak, szintén fenékre ülnének egy párszor, ha TÉNYLEG 

találkoznának egymással. Tudom, hogy olyanok is vannak, akik 

aztán tényleg találkoznak, és ezzel semmi gondjuk nincs. Mégis 

néha az az érzésem, hogy ez a blogosdi valahol nem stimmel. 

Olyan, mintha az ember semmit nem látna, és csak a sötétben ta-

pogatózna. Néha véletlen megérint valamit, akkor gyorsan vissza-

húzza a kezét, és tovább tapogatózik. Túl sok benne a véletlen. És 

a véletlen csinál összefüggéseket. Ett l olyan fura az egész. De ha 

az ember már megszokja ezt a világot, azt akar ja, hogy az igazi 

világ is olyan legyen, és úgy m ködjön. És ha mégse úgy m ködik, 

és mégse olyan, az gáz. Akkor azzal nem lehet mit kezdeni. 

Egyébként sem vidám az élet. Apám még mindig nem talált 

melót, és most már tényleg ott vagyunk, hogy néha er sen ko-

torásznunk kell a h t ben, hogy találjunk valamit. A tanulás sem 

éppen ingyenes. Én már felajánlottam anyáméknak, hogy abba-

hagyom, és minden nap takarítok abban a két gyárban, ahol most 

csak szombat- vasárnap. Anyám persze hallani se akar róla, azt 

mondja, kell a diploma. Én meg még szégyellem is baromira, hogy 

takarítanom kell. Nem magát a takarítást, hanem hogy így ki van 

szolgáltatva a családom anyagilag. El tudnám képzelni a hétvé-

gémet másképp is. Lazítanék, vagy a neten lógnék például, és nem 

lennék állandóan olyan, mint a rongy. Ha szombaton moziba, buli-

ba, vagy akárhova hívnak, mindig azt hazudom, hogy bocsi, de 

már foglalt vagyok. Újabban már senki nem is hív sehova, mert 

tudják, hogy úgyis mindig �„foglalt�” vagyok. Vagy takarítás helyett 

többet és még jobban csinálhatnám azt, amit szeretek, és amihez 

értek. Például festenék vagy rajzolnék. Most is két képemet kiállí-

tásra vitték a suliból Párizsba. Csak az én képeimet az egész suli-

ból. De hónapokig tartott, míg elkészültek, mert nincs elég id m. 

Vagy ahelyett, hogy a gyárban takarítanék, egyszer például ott-

hon is kitakaríthatnék. Jó mi? Egy milliárdos multi gyárában van 

id m takarítani, de otthon nincs. Szóval elegem van bel le, hogy 

soha, és sehol nem lehetek szabad! 

Ennyi, miel tt teljesen kilépek a haBlogról. Végül, hogy ne le-

gyen már olyan depis a befejezés, elmondom, hogy egy kicsi lé-

pést azért tettem a szabadság felé, és ez nagyon fontos nekem; 

mióta majdnem meghaltam, közelében se voltam semmiféle drog-

nak, f nek, ilyesminek. Ha akartok, azért írjatok az üzifalamra, egy 

darabig még elolvasom, és mások blogjait is követem még egy da-

rabig. A facebookon is rajta vagyok, bár lehet, hogy onnan is ki-

lépek. Az msn egyel re marad�…

Ü z e n ! f a l :
myDream
kár, hogy kilépsz. nem kellene csak azért, mert nem jött össze 

nálad. hogy az igazi Blackbeard nem olyan, mint a haBlogon. 

andras232
Mondtam már, h az egész világ a multik és a bankok gyarmat-

birodalma. Te is gyarmatosítva vagy. Szóval csak takaríts tovább 

amellett, h párizsban mutogatod a képeidet. Szóval ne szívd mell-

re a dolgokat, kislány�…

Blackbeard
Szerintem akármerre is járunk, sötétben tapogatózunk. Nem-

csak a blogon. Hogy véletlen éppen egymást érintettük meg, arról 

egyikünk sem tehet. Ha szabad akarsz lenni, az ilyen véletlen érin-

tésekt l is meg kell szabadulnod.
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M S N :
superfive
Helóka

vadnarancs
jó estét!

superfive
Nemsokára utazol

vadnarancs
b  két hét

superfive
Van már lakásod?

vadnarancs
a kórház szerzett már egyet. ha nem tetszik, közben másikat 

kereshetek.

superfive
Azért szar érzés, hogy elmégy

vadnarancs
én se vagyok teljesen happy. látogass meg!

superfive
Talán. Hallom holnap találkozol taurussal?

vadnarancs
ez így túlzás. az üzifalára írtam, hogy találkozzunk.

superfive
Szerinted eljön?

vadnarancs
ha tudnám

superfive
Mit fogsz neki mondani?

vadnarancs
meglátjuk

superfive
Veled menjek?

vadnarancs
hát�…

superfive
Én csak felajánlottam�…

vadnarancs
talán nem jó ha ketten jelenünk meg. azt mondtam neki, hogy 

csak én megyek.

superfive
Oké

vadnarancs
utána persze beszámolok

superfive
Oké

vadnarancs
ha egyáltalán megnézi addig az üzifalát

superfive
Azt nem tudjuk

vadnarancs
kár, hogy kilépsz a haBlogról, de megértem. néha tényleg cikis 

ez az egész blogozás

superfive
Gondoltam, hogy te meg fogod érteni

vadnarancs
a képeidet meg ne csak Párizsban mutogasd, hanem adj el bel lük 

nekem egyet. ha már nem leszel a haBlogon, rád emlékeztet 

majd.

superfive
Ne szórakozz velem. neked JÁR egy kép, azért amit értem 

tettél.
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vadnarancs
te ne szórakozz velem. ezt még megbeszéljük.

superfive
Hol?

vadnarancs
msn-en. vagy uram bocsá�’, egy kávézóban. és t lem nem fogsz 

annyira fenékre ülni, mert már láttál egyszer�…

andras232
heló

vadnarancs
heló

superfive
Frankó, hogy kaptál munkát

andras232
taurus megmondta a tutit�…

superfive
Szokta�…

andras232
mi a helyzet anakondával?

vadnarancs
most várom, hogy bejelentkezzen.

superfive
A végén még tényleg halálra issza magát. Nagyon maga alatt 

van.

andras232
nem kéne mindent tutira venni amit taurus mond. de anakon da 

tényleg maga alat van�…

superfive
Egy dolog hogy kidobja a csaj. de nehogy csináljon magával 

valamit�… ha ennyire szarul van.

vadnarancs
azért akarok vele beszélni.

superfive
Az a baj, hogy nagyon bunkón viselkedik a csajjal

vadnarancs
anakondának igazából saját magával van baja.

superfive
Tudom. Én most kilépek. Hátha csak veled akar beszélni. Heló!

andras232
én is mentem

vadnarancs
sziasztok

Blackbeard blogja
A rabló kalózok minden tengeren átvették a hatalmat, és törvé-

nyek védik ket. Mert arra is van hatalmuk, hogy olyan törvények 

szülessenek, melyek nekik kedveznek. Nagyon kevesen marad-

tunk mi, szabad kalózok. Járjuk a végtelen tengereket, és napjaink  

a rabló kalózok elleni örökös küzdelemben telnek. Er nk fogytán. 

Olyan kalóz egyel re nincs köztünk, aki még arra is képes lenne, 

hogy azokat is megajándékozza a szabadsággal, akik nem kalóz-

lelkek, akik csak beletör dnek sorsukba. Az öreg Daniel meghalt, 

Dietrich és Luis az angol korona szolgálatába álltak, de akkora 

hatalomra és annyi kincsre tettek szert, hogy valójában az angol 

királyn  az, aki ket szolgája. Máté abból gazdagodott meg, hogy 

a spanyoloknak és az angoloknak is tett szolgálatokat. Alberto 

azt foszt ki, akit csak tud. Anglia és Spanyolország is retteg t le, 

de hiába t ztek ki vérdíjat is a fejére, senki nem mer hozzá nyúlni. 
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Edward is mérhetetlen vagyonra tett szert, s nemcsak rabol, de 

a kegyetlenkedésben is örömét leli. Minden rajtaütés után kéje-

sen nyalogatja véres kardját. Jean Malmaison, aki elárult minket, 

spanyol bitófára jutott, miután több tucat spanyol gálya legény-

ségét lemészárolta. Kés n érkezett az angol segítség. Csak Mary 

hajója és az enyém járja szabadon a vizeket. Egyikünk sem szolgál 

senkit. Csak azok gályáit támadjuk meg, akik fölöttünk zsarnokos-

kodni akarnak, vagy az olyan kalózlelkek vitorlásait, amelyek má-

sok verejtékével szerzett javakat szállítanak. Zsákmányunkat szét-

osztjuk azok közt, akikr l tudjuk, hogy rászorulnak.

A kalózos szerepjátékban tehát még sok olyan lehet ség van, 

amit el lehet játszani. Nem volt igaza annak, aki azt mondta leg-

utóbbi blogbejegyzésem után, hogy akkor itt van a vége. Mi ját-

szuk tovább, amíg lehet.

Most pedig néhány félreértést akarok eloszlatni. Soha nem volt 

szándékomban rejt zködni, aki igazán akart, eddig is megtalált. 

A helyzetet az is bonyolította, hogy valaki taurus néven gyakran 

ír rólam a blogjában. Mindenkinek jogában áll olyan blogot csi-

nálni amilyet akar, de bevallom, el ször érzem azt, hogy talán még-

se kellene mindent leírni. Azért persze, mert ijeszt , hogy olyas-

mit ír rólam, amir l nem tudom, honnan tudja. Ez viszont az én 

magánügyem, és az én dolgom, hogy kiderítsem, ki az, ha aka-

rom. Elnézést kérek super vetól, akinek akaratomon kívül fájdal-

mat okoztam, és akit akaratomon kívül veszélybe sodortam. Mivel 

egy másik portálon vagyok aktív, továbbra sem fogom rendszere-

sen követni a haBlogot, de valamilyen szinten igen, ha abba nem 

hagyom.

 A világgal pedig tényleg tenni kellene valamit, ami alaposan 

felrázza. Mint mikor a kaleidoszkópot jól megrázzuk, és egy egé-

szen más kép áll össze az apró darabkákból. Egy igazi tabularasa 

kellene, hogy minden, és mindenki tiszta lappal, és egyenl  esé-

lyekkel indulhasson. Minden eddigi kötöttség megszünne, és min-

denki szabadon vághatna neki egy új útnak.

Ü z e n ! f a l :
ShingFeng
valahogy nálad teljesen összekeveedett az, ami a blogon van, 

meg az ami a valóságban. 

superfive
Rendben van. Mary hajóját választom!

Vadnarancs
a világgal tényleg tenni kellene valamit, ami alaposan felrázza. 

de az jó, hogy vannak olyanok, akik még merik szabadon szelni 

a tengereket. talán rájuk vár, hogy egyszer felrázzanak minket is.

luna blogja
Repülni tudnék! Már csak öt hét, és megyek Kanárira!!! Annyi 

mindent fogok csinálni. Az id  nagy részét a playán fogom töl-

teni. Napozni, fürdeni fogok, tökbarnán akarok visszajönni, hogy 

mindenki lássa rajtam, hogy valami frankó helyen voltam. Frissen 

préselt gyümölcsleveket iszom majd. Allinclusive-ünk lesz a hotel-

ben. A hotel csodás, egy csomó fotót láttam róla a neten. Biztos 

bemegyünk majd Las Palmasba is egy párszor, meg hallottam, 

hogy van ott egy sivatag is, azt mindenképpen látni akarom. Na-

gyon várom, hogy Orpheusszal találkozzam :DDD�…  is Playa del 

Inglésben lakik és a mi hotelünk is ott lesz. Orpheus egy igazi tün-

dér ú! =-<> Lemegyünk majd vele a playára és  hozza a gitár-

ját�…[!] Gy jtöm a legdögösebb nyári cuccokat, állandóan plá zák-

ba rohangálok anyuval. Találtam egy szuper fürd rucit az egyik 

plázában, nem mondom meg hol, mert akkor mindenki pont olyat 

akar venni, egy Nike-ot. Rózsaszín, és egy kis sárga is van benne. 
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Tökjól nézek ki benne! Egy új Dior napszemüveget is vett nekem 

anyu. A barátn im mind irigyelnek. Fantasztikus két hét lesz! 

Csak az aggaszt egy kicsit, hogy kijövök majd a gyakorlásból�… 

Az ilyet nehéz behozni. De most hajtok, és arra gondolok, hogy 

aztán relax!

Ü z e n ! f a l :
andras232
nézd meg alaposan a bársulit is, ahol Orpheus melózik.

dudika
asztán el ne csavard Orpheus fejét, mer szegény kis myDream 

szive megszakad.

fifi
Kár, hogy nem mondod meg, hol vetted a fürd rucidat..: (

wolf6666
a k*rva életbe�…

ShingFeng blogja
Két napja alig alszok. Láttam valamit, vagy azt hiszem láttam.:-

\:-S Már nem tudom, hogy tényeg láttam-e, vagy csak képzel d-

tem. Pedig nem is votlam részeg. Én sose iszok alkoholt és nem 

is füvezek, vagy ilyesmi. Biztos csak nem láttam jól valamit, és túl-

ságosan eleesztem a fantáziám. A szemem tényleg nem oylan jó. 

Még a barátn mnek se mertem elmondani, meg aynáméknak 

se, nem akaom ket idegesíteni. De ha arra gondolok amit láttam, 

még most is kiráz a hideg�… Szóval egy buliban votunk a barát-

n mmel és félkett kor jöttünk el onann. Anyám a lelkemre kö-

tötte, hogy taxival menjünk haza. El bb tegyem le otthon az Évát, 

aztán én menjek tovább haza, a taxival. A végén sétálni volt ked-

vünk, és én gondoltam, jobb is, ha megmaad a pénz, amit anyám-

tól taxira kaptam, majd veszek érte valamit az Évának. Galog men-

tünk, és én hazáig kísértem a barátn met, aki a Veres Pálné utca 

elején lakik. Aztán elindulam haazfelé, a Szabadság hid felé, yga-

log. Messze a hídon ment két alak, azt hiszem eyg csaj meg eyg 

krapek. Elég sötét volt. Valami lehetett a világítással a hidon is, 

meg a budai oldalon is. Nem lehetett olyan jól látni, de én biztos 

voltam benne, hogy ketten menekk. Aztán ahogy felmentem a 

hidra és a pillér mögé kerültem, egy darabig nem láttam ket. 

Aztán amikor kábé a hid harmadához értem, azt láttam, hogy 

csak EYG ember megy le a hidról Budán, és nem kett . Az az em-

ber pedig futott a Gellértheyg felé. Nagyon fújt a szél, és elvitte 

a hangokat. Sötét volt, és a hidon nem is égett minden lámpa. 

Álltam ott vayg öt percig, aztán mentem tovább, naygon ygorsan, 

de nem mertem futni, nem tudom miért. A hid köezpe táján be-

néztem a vízbe, de semmit se láttam, csak sötétséget. A szívem 

a torkomban dobogott.:-@:-@:-Az az ember már eltünt aki futott, 

külöben is csak egy pillaatra láttam. Hátha nem is az volt, aki a hid-

ról jött le. Nem tudom, hogy láttam-e valamit. Mert ha tényleg 

ketten mentek fel a hídra és csak egy jött le, akkor�… Szeritem 

csak kézpel dök, de mégis naygon szar érzés, és mikor elalszok, 

ezzel álmodok, és oylankor mindig felébredek. Mikor lejöttem 

a hídról, siettem a Bercsényi utca felé, mert ott lakok.O-Z-< O-Z-< 

Tök kihalt volt a város. Máskor is mentem haza iylen kés n, és 

nem szoktam félni, de most naygon paráztam.<=-O <=-O

Majdnem három volt, mire haza értem. Anyám akkor oltotta 

el az olvasólámpát a hálószobájukban.

Ü z e n ! f a l :
luna
oo- rám is a frász jött volna. de szerintem is csak be voltál  a shel-

ve. messze voltak azok az alakok, és addigra biztos eltüntek, mire 

lejöttél a hídról. szerintem egész más futott a gellérthegy felé.
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Orpheus
Láttam egyszer egy  lmet, abban volt hasonló jelenet. Nem 

láttad a �„messze de mindig veled�” c  lmet? Aztán van egy ijesmi 

game is. Az is marhajó!

fifi
Mintha olvastam volna valamit tegnap, hogy elt nt egy lány�…

de mindig keresnek valakit. oo-

fifi bolgja
Imádom a tavaszt, de tényleg�… és mostmár lehet is néha érez-

ni, hogy jön. Február vége, március eleje már tavasz egy kicsit. 

csak kár, hogy szétmegy a fejem a sok hülye fronttól :D Persze 

érzékeny vagyok én a meleg és a hideg frontra is�… tehát csak 

gratulálni tudok magamnak�…xD Nos ez a melegfront itt a na-

pokban annyit takart, hogy volt legalább 15 fok�…xD Ez a kb 14 

fok változás teljesen kikésziti a fejem :D

Már vagy a 4ik napja nem eszem csipszet. Csokit azt eszem, de 

módjával. Ettem fél tábla milkát, és egy fánkot, gy ri édes tel jes-

ki rlés  kakaós kekszet és csak EGY Rafaellot mertem megenni 

:( a kókusz allergiám miatt. ennyi!)

Ami a gond, hogy tegnap voltam Sacival és Robival moziban 

suli után, és ETTEM egy közepes adag kukoricát! Remélem, az-

zal nem rontottam el az utóbbi pár napot�…xD. Tényleg le akarok 

fogy ni pedig mindenki azt mondja, hogy nincsenek fölösleges 

kilóim. 

Megnéztük a Narnia Krónikái 3-at:D. Vicces volt, mert rajtunk 

kivül két csajszi volt a teremben..xD nem is értem, pedig tök izgis 

 lmecske :DDD

Of bácsi szülinapját csütörtökön megünnepeltük az osztály-

lyal, és nagyon nagyon jó hangulat volt, és tényleg meghatotta 

az egész Géza Bát :D Jóó kis buli volt! :)

Csináltunk sok-sok fényképet is :3

Hmmm�… Vége a hétnek. Szombat 10.15 van. Hét ágra süt a 

nap, plusz 3°C van�…xD

Majával próbálok összehozni egy találkozót, mert már nagyon 

hiányzik�…amíg kedves barátom el kerül a barlangászásból hol-

nap este. Nincs értelme itthon dekkolnom :D

Jöv héten gyakszi hét, és kinnalvósan egy lovardában :)

Azt viszont nagyon nem lájkolom, hogy nem láthatom már 

megint egy hétig az én egyetlen szerelmemet..:(

taurus blogja
Zajlik az élet, gyerekek! Tudjátok-e, hogy dudika a patológián 

takarítón ? Vagy azt, hogy az a bizonyos találka a Kefeköt ben 

nem úgy zajlott ahogy vadnarancs remélte, ugyanis anakonda 

volt az, aki végül megjelent. Sok mindenr l beszélgettek�… Tudjá-

tok-e, hogy    három tárgyból is bukásra áll? (Ejnye-bejnye rossz 

kislány, pedig van esze, csak mindig máshol jár�…  tudja, hol�…) 

Aztán hallottátok-e, hogy egy srác lebüdöskurvázta myDreamet 

a táncházban, mert már többször is látta luna papájának fekete 

rojszrojszába (azaz Rolls Royce) beülni? Apropó luna; luna plasz-

tikai m tétre készül, mert szerinte túl keskeny a szája, és elkelne 

benne egy kis szilikon, hogy szexisebb legyen. A kedves papa  -

zeti is a m tétet, de erre sajnos már csak akkor kerülhet sor, mikor 

Gran Canariáról hazajönnek. Pedig luna szeretett volna Orpheus 

el tt teljes pompájában megjelenni. Luna úgy gondolja, hogy 

my Dream elvette a papáját, akkor  pedig miért ne vehetné el 
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tikai m tétre készül, mert szerinte túl keskeny a szája, és elkelne 

benne egy kis szilikon, hogy szexisebb legyen. A kedves papa  -

zeti is a m tétet, de erre sajnos már csak akkor kerülhet sor, mikor 
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myDreamt l Orpheust. Tudjátok-e, hogy ShingFeng mamája váló-

félben van, mert a fér  nem nagyon kedveli mostoha át? (Shing-

Feng igazi papája négy éve halt meg autó balesetben.) Csak aztán 

tudják kitenni a lakásból, mert köztudott, hogy a fér  csak a pénz 

és a lakás miatt vette el ShingFeng mamáját két évvel ezel tt. 

Arról hallottatok-e, hogy egy nagyvállalat mélygarázsában a múlt 

éjjel kihült és halálra fagyott egy hajléktalan öregasszony? A ta-

vasz még nagyon csalóka, jön egy-egy fagyos éjszaka, és kész a 

baj. Az öregasszonyt belülr l sem melegítette semmi, mert éle-

tében nem ivott szeszes italt. Egyébként annak a vállalatnak a ve-

zére ahol az eset történt, luna papája. Estefelé még el is ment az 

öregasszony mellett, amint kocsijához sietett, akkor a nénikének 

még semmi baja nem volt, bár látszott, hogy fázik, mert a kezét 

lehelgette. Luna papája végig abban a tudatban volt, hogy a biz-

tonsági rök el bb-utóbb észre veszik, és kiteszik, így nem fog-

lalkozott az esettel. 

Mindezt csak azért mesélem el, mert van egy blogon, face-

bookon túli világ, akárcsak a mesében; az Üveghegyen túl, és az 

Óperenciás tengeren túl. De ezt már tudjátok, hiszen többször is 

megbeszéltük. 

F h sünkr l Konrádról, azaz Blackbeardr l is van még egy-két 

hírem. A nagypapája, aki már régóta gyengélkedett, néhány nap-

ja meghalt. Ez persze az egész családot megviselte. Ilyenkor min-

denkinek lelkiismeret-furdalása van, hogy nem tett eleget a szere-

tett személyért, és nem töltött elég id t vele, amíg élt. Nagypapa 

csendben ment el, kopott foteljében üldögélve érte a halál.

A nagy újság azonban most következik. Konrádnak sikerült azo-

nosítania egy olyan vírust, ami a világ összes nagy számítógép-

hálózatában jelen van, és világméret  cybertámadásra lenne ké-

pes. Fránya egy vírus az, mert akárhova befészkelheti magát az 

interneten keresztül, és a gép fert zött lesz. A vírus azonosítását 

eddig az is lehetetlenné tette, hogy alakját és helyét állandóan 

változtatja, s ha letöltik, azonnal kisiklik a kezünk közül, mert egy 

másik változatban jelenik meg. Senki nem tudja, honnan van, ki, 

vagy kik és milyen céllal terjesztették el az egész világon. Kitöröl-

ni nem lehet, mert akkor támadásba lendül, és ezzel tönkreteszi 

a keménylemezt. Egyéb kárt eddig nem okozott, csak szinte min-

denütt jelen van, és éppen ez benne a nyugtalanító. Akik ezt a 

vírust létrehozták, ha akarják, egy gombnyomással lebéníthatják 

a világ teljes infrastruktúráját. Megbénul a vízszolgáltatás, a légi-

forgalom, a teljes közlekedés és mindenféle energiaszolgáltatás, 

leállnak a bankok, a t zsde és a nagyvállalatok, és akkor még nem 

szóltunk arról, hogy mekkora veszély forrása lehet, ha valaki mond-

juk a Pentagon féltve rzött hadititkait vagy fegyvereit használja 

fel tetszése szerint. Ezek után érthet  talán, hogy Konrád felfe-

dezése hatalmas érdekl désre tarhat számot. Eredményeit mind-

eddig nem hozta nyilvánosságra, de a közeljöv ben bizonyára ezt 

is megteszi. A felfedezés mindenesetre szenzációs! 

Most azon dolgozik, hogy kifejlessze azt a kódot, ami semle-

gesíteni, illetve aktiválni képes a vírust. Gondoljatok csak bele, 

micsoda hatalom lenne akkor a kezében!

Ü z e n ! f a l :
wolf6666
nincs inkább véletlen egy olyan kód, amivel az emberfaj fér-

gesét lehetne írtani?

fifi
Mire jó az, ha mindenki tudja, hogy három tárgyból bukásra 

állok??? Vagy pl azt, hogy ShingFeng szülei válnak?�… |:-O

andras232
Szóval mind amit most leírtál, az üveghegyen innen, v túl 

van? A Konrád kódja eléggé cikis�… Az a hegy melyik oldalára 

esik?
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luna
már megint SZEMÉTKEDSZ�…

valaki
Szerinted az a blogon túli világ, amit nem írnak le a blogokban?

M S N :
superfive
Helóka!

vadnarancs
szia!

superfive
Hallom nem taurus ment el a találkára, hanem anakonda

vadnarancs
igen�…

superfive
Akkor hogy tudjuk meg, ki az a szarkever  taurus?

vadnarancs
nem tudom�…

superfive
Feladtad?

vadnarancs
Nem sokára elutazom�…

superfive
Jó. Akkor majd én tovább keresem. Elég volt a cinikus 

blog jaiból!

vadnarancs
helyes

superfive
Nem jó, hogy taurus üzifalán bárki láthatja a kommenteket

vadnarancs
miért?

superfive
Mert így anakonda is látta a tiedet. És elment a helyszínre. És 

lehet, h taurus is ott volt, de mikor látta, h ül valaki az asztalodnál, 

elhúzott.

vadnarancs
lehet�…

myDream
helósztok!

vadnarancs
heló

myDream
szóval anakondával dumáltál taurus helyett

vadnarancs
igen

myDream
találkoztál vele korábban is?

vadnarancs
nem. soha.

superfive
És mit mondott?

vadnarancs
sok mindent�…

myDream
mégis?

superfive
Nem lehet, hogy  taurus?

vadnarancs
kizárt dolog.
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myDream
szóval mit mondott?

vadnarancs
sok mindent�…

myDream
ennyit taurusnál is olvastunk

vadnarancs
most én se mondhatok többet�…

superfive
Orvosi titoktartás�…

myDream
jaaaa, bocsi�…vagy vadnarancs a taurus�…hihihi

superfive
Hahaha�…De mégis, mit mondott?

vadnarancs
ha nem lennék orvos, ezt akkor sem oszthatnám meg veletek.

myDream
h ha!

superfive
Oké. Nem faggatunk.

myDream
olvastátok Blackbeard legutóbbi blogját?

superfive
Olvastam�…

myDream
és?

superfive
Nem tudom. Normális srácnak t nik.

myDream
szerintem is. te mit szólsz?

vadnarancs
�…�…�…�…�…�…..

myDream
kimentél?

vadnarancs
nem. bocs.

myDream
mit szólsz?

vadnarancs
mihez?

myDream
Blackbeard legutóbbi blogjához

vadnarancs
szerintem korrekt

superfive
Rossz a kedved?

vadnarancs
nyomaszt valami, amit meg kell oldanom, miel tt elutazom. 

mennem kell. sziasztok!

superfive
Heló!

myDream
nem szokott ilyen lenni. tényleg gáz lehet.

superfive
Azóta ilyen, mióta anakondával találkozott

myDream
vagy valami nehéz eset a kórházban�…

superfive
Lehet. Utóbb kiderül.

myDream
én a helyedben adnék egy sanszot Blackbeardnek
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superfive
Milyen sanszot?

myDream
hát, emesenezhetnétek, facebook, twitter, ilyesmi�…

superfive
Meg kell emésztenem a dolgot�…

myDream
marha jófej lehet, ha azonosítani tud egy ilyen vírust�…

superfive
Lehet. Szóval meglátom.

myDream
good luck! 

superfive
�…�…�…�…�…�…�…�…�…

myDream
a taurus megint belendült�….

superfive
Nem érdekel 

myDream
az el bb még�…

superfive
Nem akarok róla témázni. Csak megtalálni.

myDream
oké

superfive
Akkor báj!

myDream
szióka!

dudika blogja
Mostmár ezek szerint az is kiderült, hol melózom. nem akar-

tam elmondani, de mindeggy. Valakinek aszt is csinálni kell. nincs 

rajta mit szégyelni. már kesztem megszokni az egészet. Nem mint-

ha nem lenne nyomaszto annyi mesztelen, halott embert látni. 

akikr l tudom, hogy nemrég még éltek és valaki számára fon-

tosak voltak. igaz, mire megyek takaritani, töbnyire már elviszik 

öket a teremböl. Egyik nap viszont láttam eggyet. és majdnem 

összeestem�… Valami olasz lány. a Dunábol fokták ki. nem aka-

rom rész letezni�… másnap tuttam meg, hogy valószin leg meg-

ölték. Asz tán az újságba is olvastam róla. még nem tuggyák, ki.

Egyébként az életem csak a szokásos. semmi különös. a lányom 

egy honap mulva férjhez megy. igaz, hogy eggyüt éltek a  uval 

már öt éve. Mindkettönek van munkája. megvannak eggymásal. 

legyen szerencséjük! 

Ü z e n ! f a l :
andras232
Anakonda eltünt a blogról. Az utolsó bejegyzése is csak há-

rom mondat volt. Látszott, h valami nem stimmel nála. Neki volt 

olasz csaja. állandóan összeveszett vele. Féltékeny volt rá. Szóval, 

én nem tudom�…az a csaj?

luna
ShingFeng látott valamit. lehet, hogy pont ez után a gyilkos-

ság után járt a szab-hídon.

ShingFeng
ne találgassatok tovább. eygik rokon a rend rségen dolgozik. 

kiszivárogatta, hogy a gyilkos önként jelentkezett. KANDÓ ZOL-

TÁN a neve. róla pedig tudjuk, hoyg nem más, mint ANAKONDA! 

sajnos, ez van�… én még mindig vacogok, ha arra az éjszakára 

gon dolok�…:~( 
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Orpheus blogja
Ami anakondával és giuliettával történt, mindenkit nagyon 

meg viselt a haBlogon. Hetekig másról se beszéltünk, csak err l. 

Valahogy vigyázni kellene egymásra. Még id ben megmenteni 

a másikat. Senki se gondolta, hogy ijesmi történhet egy haBlo-

gos sal. Az ember nem lehet boldog, ha elfolytott érzésekkel van 

tele�… Ha ezeket ki tuggya adni és élni az élet apró örömeinek, 

ak kor tud igazán boldog lenni. Anakonda soha nem tudott örül-

ni semminek a világon. Utálta saját magát. Ezért mikor megjelent 

giulietta, nem tudott mit kezdeni a saját érzéseivel. Szerelmes volt, 

de nem hitt a szerelemben. Boldog volt giuliettával, de nem hitt 

a boldogságban. Nem tudta magából kiölni a negativ érzéseket, 

ezért giuliettát ölte meg. Anakonda nem hitt abban, hogy tény-

leg van jó és szép. Nem hitt semmiben. Pedig hinni kell abban, 

hogy van jó és szép. Hogy vannak csodák a világon és lehetünk 

boldogok. Van boldogság, csak vedd észre azt az élet apró örö-

meiben, és akkor elkezd n ni, és egyre nagyobb lesz, míg végül 

fényes lesz t le az egész életed. Ugye elhiszed nekem? Azt aka-

rom, hogy ezt minden barátom higgye, mert akkor senki nem 

juthat giulietta és anakonda sorsára. Azt akarom, hogy minden 

barátom tuggyon örülni valaminek, mert higgyétek el, az élet 

fantaszikus! 

Ezt a blogot mindegyik portálra kiteszem, amelyiken rajta va-

gyok. Sokezer ember olvassa majd. Több nyelven is. És külgyétek 

tovább ti is a barátaitoknak! Akkor az már több tízezer ember lesz. 

Ha azok is tovább küldik, több százezer. Mindenkinek mongyátok 

meg, hogy az élet minden nap újra kezd dik!

Ezt a videót is küldd tovább. KLIKK IDE:

Árnyak között járok,

de vár a fény.

Egy mosoly az arcon, 

egy apró kisvirág,

egy futkosó kisgyerek.

Nézd, van remény!

A sötét árnyak átkarolnak,

húznak-vonnak, lelked tépik,

Súgnak-búgnak, mélyre húznak.

Ne higyj nekik, van remény

mert vár a fény,

mindig van remény�… mindig vár a fény

mert van remény�… mindig van remény�….vár a fény�…�….

Ü z e n ! f a l :
andras232
Ez a halál tényleg depo volt. teljesen igazad van abban, amit írsz.

luna
nagyon szép amit a boldogságról írsz. sírtam, mikor meghall-

gattam az új számodat a klippen. >:�’-(

dudika
én is az apro örömökbe hiszek.

wolf6666
hallottam az esetr l. Darwin díjas. de amiket írsz, kicsit gu mi-

cukker..

myDream
a te életed fényes mert hiszel a csodákban. mert hiszel magad-

ban és másokban. hiszel abban, hogy van szép és jó.

superfive
Ma hallottam el ször a feketerigót fütyülni. Jön a tavasz. Az 

élet tényleg minden nap újra kezd dik, ha hiszünk benne.

vadnarancs
bölcsek az érzéseid, Orpheus.

fifi
tovább küldöm! :DDD
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andras232 blogja
vasárnap van. mikor felkeltem, bementem a RuneScapera, és 

egész nap ott vagyok. régen jártam már erre, de most újra felfe-

deztem. néhány haverom is visszatért. így még frankóbb. a 28-as 

világban a vásárcsarnoktól indulok. a bankszámlámról kiveszek 

né hány jog-és leveg rúnát. aztán Faladorba teleportálom ma-

gam. a kiköt  felé futok. hosszú az út odáig. egy útonálló meg-

támad, de elbánok vele. a kiköt ben egy matrózzal találkozom. 

30 pénzt  zetek neki, h vitorlásával átvigyen egy trópusi szigetre. 

Van ott egy hatalmas vulkán. megérkezünk. leszállok a hajóról és 

elindulok. utam egy banánültetvény mellett vezet. aztán elindulok 

a hegynek felfelé. derékig ér  óriás skorpiókkal találkozom, de 

nem támadnak meg. a hegy tetején fortyog a t zhányó krátere. 

egy nyíláson át a vulkán izzó belsejébe jutotok. aztán belépek a 

barlangba. körülöttem mindenütt parázsló lávaszörnyek. mérge-

zett t römmel megölök közülük rögtön egy 149-es er sség t. ka-

pok érte egy olyan pénzt, amilyen cs itt van. megszilárdult lávából 

készült. a földön találok egy gyémántot. gyorsan felveszem és el-

teszem. aztán egy helyen aranyércet bányászok csákánnyal. egy 

izzó lávalyukban kiolvasztom az ércet. rákattintok a lyukra, és 

arany  tömbbé olvad az arany. aztán rákattintok oldalt a csillagra és 

kiválasztok egy imát. fölöttem aztán egy jel lebeg, ami megvéd 

mindenféle kard támadástól. You have been defeated. a bankos 

szörnyre kattintok, beteszek mindent, aranyat, fegyvereket a bank-

ba és halat veszek ki a bankból. megeszem. ez életer met növeli.  

You eat monke sh. It restores some life points. rákattintok a Com-

bat Stylesra és a Special Attackra, majd egy lávaszörnyre. a Combat 

Styles sokat üt rá, ami gyengíti a szörny védekezését. el is terül 

a lábam el tt. 2 üveg elixírt hagy maga után. az egyik a védeke-

zést, a másik a támadást er síti, ha megiszom. de el is lehet adni 

jó drágán a vásárban. rákattintok a bankos szörnyre, megjelenik 

a bankszéfem. kiveszem onnan a késemet és néhány fadarabot. 

rákattintok a késre, majd a fadarabokra és kifaragom az íjat. You 

carefully cut the logs into a longbow. a bankból húrt veszek ki és 

ráer sítem. You add strings to the bow. aztán vállamra veszem az 

íjat. egy barlang nyíláson át bemegyek egy minigamebe. rengeteg 

itt a mindenféle szörny. ezekkel harcolok. el ször egy t zdene vér 

támad. megölöm. minél többet gy zök le, annál többen jönnek. 

ha meghalok a harcban, pénzt kapok. de ha sikerül a leger sebb 

szörnyet is legy zni, t zköntöst kapok! de eddig még sose sikerült 

a leger sebb szörnyet legy zni. nagyon nehéz, addig még sose 

ju tottam. jön a t zmedve, megölöm. két kisebb szörny ugrik ki 

be l le. azokat is megölöm. aztán egy rohadt magas szörny acél 

nyilvessz ket l  rám. rákattintok és megtámadom karddal. de saj-

nos csökken az életer m, m nem hoztam magammal halat. nincs 

mit ennem. gyengülök. a minigameben az a jó, ha meg is halok, 

nem veszítek el semmit, ami nálam van. kard, páncél, minden meg-

marad. a sok támadás az imádkozás pontjait is leviszi. Xgetinmyh 

3X: Need pray. You have run out of Prayer points: you recharge at 

an altar. inkább a barlang szájához megyek és kilépek a mini game-

b l. You eat monkey sh. It restores some life points. a páncélom 

semmi különös. egy Saradomin platebody. 35 kilós. a kardom vi-

szont király. egy Bandos godsword. rohadt er seket lehet ütni 

vele, de kicsit lassú. 12 millióba került. az egyik legdrágább kard. 

75-ös támadási er  kell hozzá, h fel lehessen venni.

Ü z e n ! f a l : 
ShingFeng
van aki jobban szereti a WarCraftot. de nekem is naygon be-

jött a RuneScape. én f lg a Dungeonban vagyok. a RuneScapen 

is ShingFeng a neem. vegyél fel a listádra. valahol találkozhatnánk 

egszer.
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myDream blogja
vannak napok mikor az ember nem szeret senkihez sem szólni. 

nem azért mert nem lenne mondókája csak pusztán egy állapot, 

egy érzés elhatalmasodik rajta. ilyenkor emlékezem. eseményekre, 

barátokra, az anyámra apámra, akit nem is ismerek, kapcsolatok-

ra, amik a valóságban nem is léteznek. sok begyógyultnak hitt seb 

szakad fel bennem. sok olyan emlék tör felszínre, amiket az em-

ber felejtene. olyan emlékek amelyeket szégyell. 

miért van, hogy már majdnem tavasz volt, és most mégis megint 

szakad a hó? nézem a hóesést. eszembe jutnak pillanatok, amiket  

ha akkor és ott kihasználok, most nemcsak blogot írnék hanem 

boldog lennék. most ha boldog vagyok, az csak egy pillanatig tart, 

mint a kicsi kérész boldogsága. törékeny és miel tt megfürödhet-

ne benne, már el is enyészik. nem tudom, miért érzem így. sokan 

azt vallják, ne szégyelljünk semmit, amit megtettünk, de én sok 

mindent szégyellek. sok helyzetben nem álltam meg a helyem. 

nem vagyok elég er s. sok elhibázott döntés után pedig most itt 

ülök és a tavaszi hóesést bámulom. emlékezem dolgokra felsza-

kadt sebeimb l vérzek. hiába mondják hogy egy id  után begyó-

gyul minden seb örökre. elég egy dallam, egy illat, egy rossz hír 

a facebookon vagy egy rossz szó az msn-en hogy a sebek újra 

felszakadjanak. csak ne kövessük el mindig ugyanazt a hibát. 

a kedvenc tanárom azt mondja, hogy sokkal érettebb lettem 

az utóbbi hónapokban. ezt NEKED köszönhetem�… te tanítottál 

meg arra hogy az élet szép, bármi is történik velünk. és érdemes 

örülni valaminek, valakinek. tényleg sokat változtam. mostmár 

meg gondolom miel tt cselekszem. persze nem mindig. már nem 

vagyok olyan félénk. ami jó volt bennem hogy szeretem a szabad-

ságot és kitartó vagyok az megmaradt. és mostmár tudom, hogy 

akkor is érdemes lenne élni ha az élet csak egyetlen napig tartana. 

hiába esik most a hó, de lesz nyár. már nagyon váááááááááááárom!

Ü z e n ! f a l :
Orpheus
Én még jobban váááááááááááááááááááááááááááááááááááááá

áárom�…

dudika
Rám is tör néha ijjen hangulat, pedig én már 54 éves vagyok. 

de megszokja az ember, mert tuggya, hogy elmulik.

fifi
Azt  gyeltem meg, hogy tavasszal ez ember sokkal érzéke-

nyebb :( :)

M S N :
Orpheus
csaó!

Blackbeard
heló!

Orpheus
mi a hejzet?

Blackbeard
napsütés�…

Orpheus
szóval nem írod tovább a kalózos blogot?

Blackbeard
most nem

Orpheus
pedig sokan vannak a haBlogon akiket érdekelt

Blackbeard
miért?
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Blackbeard
miért?
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Orpheus
hát�…mert a szabadságról szólt�…kalózokról�…de mégis arról 

ami most van

Blackbeard
azért csináltuk�…

Orpheus
leírva is jó.. 

Blackbeard
néha még tovább csináljuk. de már nem írom le.

Orpheus
küldhetnétek néhány jó kalózt 

Blackbeard
hova? 

Orpheus
mindenhova

Blackbeard
hahaha! oké. megfontoljuk�…

Orpheus
de legalábbis folytathatnád a blogot

Blackbeard
lehet. de most nincs hozzá inspiráció, inszpirésön�….ihlet. 

ilyesmi.

Orpheus
kár

Blackbeard
láttam a klippedet. nagyon klassz vagy!

Orpheus
köszi

Blackbeard
nyáron jöhetnél hozzám Debrecenbe

Orpheus
jó. benézhetnénk a re be is

Blackbeard
nyári szünet. nem sokan lesznek ott.

Orpheus
nem baj. az is egy feeling ha végigjárjuk a termeket.

Blackbeard
én se voltam ott, mióta befejeztem.

Orpheus
ne már? én fojton ott lógnék.

Blackbeard
már nekem is kezd nosztalgiám lenni. eddig nem volt.

Orpheus
ott van még a szöcske?

Blackbeard
tavalyel tt nyugdíjba ment.

Orpheus
kár. jó fej volt.

Blackbeard
de a Kántus a régi. és azóta legenda lettél benne.

Orpheus
hiányzik a kántus.

Blackbeard
te pedig ott még azoknak is hiányzol, akik újak és nem is 

ismertek

Orpheus 
ne fényezz már

Blackbeard
tényleg

Orpheus
A TANÁR ÚRral azért találkozni akarok valahogy
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Blackbeard
megszervezem. hallottam, hogy most éppen kórusversenyen 

vannak Angliában.

Orpheus
én is voltam velük egyszer franciaországban. egyszer meg 

hollandiában.

Blackbeard
sokat utaznak

Orpheus
mert tökjók.

Blackbeard
most elég a nosztalgia

Orpheus
öregszünk�…

Blakbeard
szül a szakállam�…

Orpheus
hahaha�…whitebeard�…egyébként kiráj vagy, hogy azonosi tot tad 

azt a vírust

Blackbeard
volt vele munka

Orpheus
nagyon cool vagy�….

Blackberad
vakit a fény�…

Orpheus
ha ezt eladnád az amcsiknak, marha nagy pénzeket 

kaszálhatnál

Blackbeard
nem azért csináltam

Orpheus
tudom

Orpheus
másnak is eladhatod. 

Blackbeard
én senkinek nem adom el

Orpheus
oké. blackbeard nem szolgál semmiféle hatalmat�….

Blackbeard
nem szolgál�…

Orpheus
és ha kész lesz a kód is?

Blackbeard
akkor se�…

Orpheus
mit akkor se?

Blackbeard
akkor se szolgál�…

Orpheus
mit fogsz csinálni vele?

Blackbeard
még meglátom

Orpheus
addigra ugyis mindenki ismerni fog. megkezd dik érted a verseny. 

k keményen.

Blackbeard
gyorsabb leszek náluk�…

Orpheus
nagy lesz a hajtás. a lakatlan sziget jobb megoldás. van itt 

néhány a kanári körül�…
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Blackbeard
nincs internet�…

Orpheus
bocs�…

Blackbeard
mi a helyzet a korongoddal?

Orpheus
egy hét múlva lesz a stúdió felvétel

Blackbeard
lóhere�…

Orpheus
köszi. rálépsz egyszer a runeScapera?

Blackbeard
lehet. hallom most megint mindenki ezt csinálja a haBlo gon.

Orpheus
neked persze nins rá idöd

Blackbeard
id m lenne. de más most jobban érdekel.

Orpheus
oké. semmi gáz. de az msn-re menj be néha

Blackbeard
oké

Orpheus
báj

Blackbeard
akkor csaó

wolf6666 blogja
annyi geci emberrel találkozom, hogy hányni tudnék. vannak 

egyedek, fajok vagy fajzatok, akik nem érdemlik meg, hogy hátu-

kon hordja ket a föld. itt persze nem állatfajokra gondolok, ha-

nem bizonyos emberfajokra, azaz fajzatokra. bár ezek sokkal 

selejtebbek minden állatfajnál. ugye értesz engem?�… hemzseg-

nek akár a svábbogarak és a sötétben rejt znek. az atombomba 

se nagyon bírná ket kiírtani. 

tegnap kaptam egy akárhány kérdésb l álló tesztet, egy rakás 

baromság. vallási kérdések, isten, meg angyalok, meg hogy volt-e 

már látomásom, meg hiszek-e a túlvilági életben, ilyesmi. minden-

re persze nemmel válaszoltam, mert ez mind ökörség, kivéve a túl-

világot, mert abban hiszek, csak nem úgy hogy Menny + Pokol 

van meg JézusAtyaÚrIsten, meg angyalok�… XD�…meg olyan kér-

dések is voltak hogy szeretek-e társaságba járni és hogy magá-

nyosnak érzem-e magam, ha társaságban vagyok. hát persze hogy 

magányosnak érzem magam, ha ott csak dögunalom van b*z-

meg, te még nem voltál úgy társaságban, hogy csak nézted, hon-

nan jön ide ez a sok csúszómászó???mert abból a fajtából min-

denhol van elég. az a fajta az, amir l az el bb beszéltem. ugye 

értesz engem? nem hiszem persze, hogy értesz, mert én nem 

arra gondolok, amire te, én mindig másra gondolok.

Ü z e n ! f a l :
andras232
Ha berágtál a világra tégy inkább vmit h más legyen

ShingFeng
honnan tudod hogy milyen a túlvilág esetleg megjártad vala-

melyik részét >:)

fifi
Szerintem tökszerencse hogy nem arra gondolok amire te�… 

:-Q
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Blackbeard blogja
Az embereknek nincs idejük megállni, hogy elgondolkodjanak 

azon, mi miért történik. Arra sincs soha id , hogy végiggondolják, 

mit csináltak jól és mit rosszul. Ezért válik külön a jó meg a rossz. 

Ezért esik meg gyakran, hogy valamit újra tesznek, amit már ko-

rábban elhibáztak, és észre sem veszik, hogy amit csinálnak, már 

korábban is megtörtént. Ezért mindig újra meg újra ugyanaz fog 

megtörténni. Ezért az ember soha nem lehet szabad. Ha az em-

ber megérti azt, hogy egyszerre létezik az, ami megtörtént, és az, 

ami megtörténhetett volna, hogy egyszerre létezik az, ami most 

történik és valamikor meg fog történni, akkor egy lépéssel köze-

lebb jut a szabadsághoz. Mert szabadság az, ha megállunk, és 

fel fedezzük azt, hogy van bennünk egy másik világ, ahol a törté-

nések nem úgy m ködnek, ahogy eddig gondoltuk. A történések 

meg nem történt változatát is választhatjuk, és akkor pont a lá-

bunk el tt megáll a folyó. Belelépünk, éppen ott, ahol megállt, 

le nézünk a víztükörre, és önmagunkat pillantjuk meg. Onnan már 

csak egy lépést kell tennünk befelé, hogy megérkezzünk, vagy 

elinduljunk oda, ahol nem érvényes az a szó, hogy megérkezünk, 

vagy elindulunk. Az elindulás és a megérkezés között van az, amit 

szabadságnak nevezünk.

Ü z e n ! f a l :
andras232
Bocsi. De ez nekem magas.

Orpheus
ez baromi szép. lábunk el tt megáll a folyó�… belelépünk. eh-

hez irok majd zenét.

vadnarancs
furcsa ember vagy. a szabadságért küzdesz, de azt mondod, 

az ember soha nem lehet szabad. mert csoda lenne az, ha éppen 

a lábunk el tt megállna a folyó.

superfive
És mi van akkor, ha el sem indulunk és meg sem érkezünk? 

Akkor honnan tudjuk, hogy hol van a szabadság?

fifi blogja
Tegnap gyakszi után bementünk Sacival és Majával a pizzás-

hoz :) A kedvencemet rendeltem, egy Orientet (mmmm�…nyámi), 

ilyen csak itt van, az Alinál. Jófej az Ali, Iránból jött ide, és tök-

édesen töri a magyart. A pizzáit pedig sajnos :( nem lehet kihagy-

ni�… Én most nem is fogyizom de a csipszr l lemondtam :((( Az 

Orientben most sem csalódtam, de a pincér srác kicsit gáz volt 

és majdnem elvette az étvágyamat. Eddig még nem láttam itt, új 

lehet. Töknormálisan nézett ki, de egyfolytában köhögött, ször-

csögött, az orrát szívta és törölgette. Szóval elég gusztustalan 

volt, csak azt nem tudom, miért nem marad otthon aki taknyos. 

Az Orient azért csak Orient maradt, és az Ali is körbeudvarolt 

minket, ahogy szokott.

Otthon teljesen elolvadtam, mert egyetlen szerelmem várt. 

<3<3<3 Ott kuporgott az ágyamon, majd leragadt a szeme, de 

közben a csatornákat váltogatta a tévén. Fel is pattant mikor 

meg látott és egy cuki csokor hóvirágot nyomott a kezembe, meg 

egy cuppanósat a homlokomra. Megkérdeztem, hogy ez most 

mire fel de mondta, hogy csak úgy�… Mert jön a tavasz�… Édes kis 

majmom. Imádom! (*_*)

Ü z e n ! f a l :
dudika
nekem is van eggy kedvenc pizzásom. Nálla a Calzone a leg-

job. édes lehet a párod, ha hovirágot is hoz neked�…
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ShingFeng blogja
Ezen a héten elkezdtem a melót eyg pizzériában. Elég messze 

van, de egy vonallal a suliból el lehet érni. Hetente kétszer fogok 

itt felszolgálni déután ött l este kilencig. Musáj, a zsebpénz miatt. 

És annyi pizzát kajáljhatok amennyi belém fér. Iráni a krapek és 

nem zsugori. Els re mikor mentem, jól is sikerült, pedig eddig sose 

pincrékedtem. �‘A véred van rajta�’ mondta a f nök, de azt akarta 

mondani, hogy �‘a véredben van�’. Aon aztán mindketten jót ne-

vettünk, hoyg mi a különbség. És nem sért dött meg érte. Viszont 

mikor másoszor mentem, kudarc volt, mert belázasdtam, köhö-

gök meg minden. Elcsattogtam a megállótól Alihoz, közben majd 

megfaygtam és b rig áztam. De elkezdtem a melót. Ey id  után 

viszont szóltam a f nöknek, hoyg ez íg nem fog menni. Kibírnám 

valahoyg kilencig, de szerintem gusztustalan amikor egy beteg, 

krahácsoló pincér teszi a kaját a vendég elé. Ezt a f nök is belátta, 

és haza küldött. De jöv  héten vár.

Itthon fejest ugrottam az áygba és unalmaban betettem a 

Shrek utolsó részét, és ezt a blogot írtam.:-o zzz ZZ Anyám is jön 

minjdárt, és hoz valami ygógyszert. Éva is átjön kés bb, csak el 

ne kapja ezt a takonykórt. Édes szerelmem!!! <3<3<3 Azt hiszem, 

adig szunyálok egyet.(g_g)(g_g) De holnap suliba se megyek. 

Egébként ott is mindeki beteg most. Mindenkin egyszere tört ki. 

Még szerencse, hog már csökken a járváyn az országban�… Jó 

len ne msot valami melegeb éghajlaton lenni.

Ü z e n ! f a l :
valaki
Lám-lám�… mennyi mindent ki lehet hozni egy pizzából. Divat 

lett a haBlogon, mint a nátha ott kívül�…

Orpheus blogja
Tegnap megvolt a stúdiófelvétel. Jó lett. Az epic recordstól jött 

a krapek, ugyanaz a kiadó, amelyik michael jackson legtöb ko-

rongját kiatta. Nagyon elégedett volt a csávó, és azt mondta, töb-

ben is meghallgattyák. És majd értesít, hogy lesz-e szerz dés. Elég 

lepukkant vagyok belül. A bárban is sok a meló. Új showt tanul-

tunk be és baromi nagy a forgalom. Azt mondják, hogy akik észak 

afrikába mentek volna charterrel, a zavargások miatt most nem 

mehetnek, és idehozzák ket az utazási irodák. Kezdek igazán pa-

rázni a f nökt l. Teljesen be van zsongva. Az öltöz ben egy calvin 

klein parfümöt hagyott az asztalomon és egy szál rózsát. A volt 

csajom kitalálta, hogy biztos a f nök miatt szakitottam vele. Hiá ba 

mondom, hogy egy másik csaj miatt, akit szeretek. Megérkezett 

luna is. Persze azonal felkeresett a szállón. A volt csajom rög tön rá-

harapott, hogy na, akkor ez az a csaj. Csak azért mert luna ott ült 

a szobámban hajnalig. Pedig semmit se csináltunk, csak dumál-

tunk. De még mindig jobb, hogy a sonja vele gyanúsit és nem a 

f nökkel. Luna azt akarja, hogy holnap éjjel meló után nála talál-

kozzunk. De nem megyek. Egy csomó lóvéval tartozom egy srácnak. 

Még abból az id b l, mikor keményen nyalókáztam és az vitte 

pénzt. Három napja megjelent, hogy aggyam meg neki. Nincs mi-

b l. A gördeszka verseny diját nyárra tartogatom. Megígértem 

myDreamnek. De kértem kölcsön most egy havertól. Remélem hol-

napután hozza a pénzt. Jó lenne, mert a krapek, akinek tartozom, 

fenyeget zött, hogy kitapossa a belemet. Ha összejönne ez a ko-

rong, meg lenne oldva az ügy. De nem tudom, med dig kell várni 

a válaszra. Pár nap mulva egy oltári buli lesz a szállón. Luna is el akar 

jönni. Ha akar, jöjjön. Az egyik csajszi szülinapját fogjuk ünnepelni. 

Én megigértem, hogy a bulira irok egy új számot és még más meg-

lepetést is kitalálok. Remélem, addigra rendez dnek az ügyeim. 

Most valahogy semmihez sincs kedvem. Még blogokat se olvasok.
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Ü z e n ! f a l :
andras232
Szar érzés, mikor kísért a múlt. De túl leszel ezen is, pajtás.

dudika
ojjan édes a kiss fejed, hogy nem csodállom, ha bomlanak érted 

a csajok. a fönököt pedig csak eccer kéne jól tökön rugnod�…

superfive
érzem, hogy összejön a korongod! és akkor minden megoldódik.

myDream
a pénzt add oda inkább annak a krapeknak. nekem nem az a 

fontos�…

valaki blogja
Úgy kezd dött, hogy valaki égve felejtette a villanyt a pincé-

ben. (Az a �„valaki�” nem én voltam.) A szennyes ruhát vittem le 

a mosókonyhába, és fel akartam hozni néhány ásványvizet a kam-

rából. Mindez annyira lefoglalt, hogy eleinte semmi gyanúsat nem 

észleltem. Figyelmemet az is elterelhette, hogy már napok óta fájt 

a torkom, és köhögtem, így ebben a pillanatban az említett tevé-

kenységek mellett a megfázás kellemetlen tünetei is lekötöttek. 

A többiek már jó ideje elmentek itthonról, egyedül voltam a ház-

ban. Szóval miután a szennyes ruhát sikeresen a nagy kosárba ürí-

tettem, beléptem a kamrába, ahol szintén égett a villany. �„Csend 

vala�”, afféle baljóslatú. Mikor két ásványvizes üveget magamhoz 

vettem, eszembe jutott, hogy valahol kell még lennie egy üveg 

baracklekvárnak. Módszeresen végigkutattam a polcokat, de 

hiá ba. Már éppen feladni készültem, s csak tessék-lássék keresgél-

tem, mikor valami különös zajra lettem  gyelmes. Ez a zaj egyszer-

re volt halk és er s, fenyeget  és titokzatos. Úgy éreztem ma gam, 

mint a ragadozó el l menekül  préda. Meglapultam a falnál, ide-

geim megfeszültek, s abban reménykedtem, ha így maradok, nem 

vesz észre. 

Abban a pillanatban azonban a borotvaéles karmok megcsi-

kordultak a betonpadlón, és tudtam, hogy már kés �… A szemem 

sarkából láttam csak a bestiát a leghohomályosabb sarokban, 

bun dája felborzolódott, szeme sárgászöld fényben foszforeszkált, 

és szédületes sebességgel lendült el a padlóról. Én még mindig 

rettegve lapultam a falhoz, és vártam, hogy lecsapjon rám. Bizo-

nyára veszett róka, vagy maga az ördög, gondoltam, mert a fosz-

foreszkáló szemek és a vöröses bunda erre utalt. Néhány mitoló-

giai szörny is átvillant az agyamon. Abban a pillanatban mikor 

a fenevad elrugaszkodott a padlóról, én meg óriásit ordítottam, 

rájöttem�… ez nem lehet más, mint a szomszédék vörös macskája 

akit tegnap óta keresnek. Szegény cicus ekkor már a polc alatt 

la pult. Óvatosan megsímogattam, majd ölemben felvittem a kony-

hába. Az ásványvizes üvegek persze lent maradtak. 

Tejjel vígasztaltam a rémült jószágot, magamnak pedig f ztem 

egy jó forró kakukkf  teát. Még mézet is tettem bele. Hallottam 

ugyanis, hogy a népi gyógyászatban el szeretettel használják ezt 

a keveréket köhögés és megfázás esetén.

Ü z e n ! f a l :
dudika
vicces történet

ShingFeng
majnem bed ltem, hogy itt téynleg valami horror készül�…
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luna blogja
Hát itt vagyok végre! :DDDDDDDD Három napja éjjel félkett -

kor érkeztünk, egy csomót késtünk, mert Madridból két órával ké-

s bb indultunk. Kicsit vígasztalt a business class,  nom kaja, plé-

dek, párnák, ilyesmi, szóval még aludtam is valamit. De csak ma 

érzem el ször normálisnak magam. Igaz, ma tizenkett ig aludtam. 

Kellemes, luxi szvitet kaptunk, nekem külön szobám van. Hatalmas 

terasz, és lábaimnál a végtelen ÓCEÁN! Egy szál nyári cuccban 

állok kint este hétkor, és a langyos szélben fürd zöm. Április ele-

jén! És itt ilyenkor még világos van! Sajnos, keleti fekvés  a szoba, 

innen nem látszik a naplemente. De így is csodás! Amióta meg-

jöttünk, minden nap fürdöm, vagy az óceánban vagy a szálloda 

valamelyik pooljában. A tet teraszon lév  poolbár a kedvencem. 

Panoráma, pool, egy koktél, napfény és napfény! Vigyáznom kell, 

hogy le ne égjek. Tegnap Orpheusnál voltam, hajnalig�…(*_*) 

A valóságban még helyesebb mint a fotókon meg a klippeken.:-S 

Imádom! Legközelebb  jön át majd hozzám. Olyan gyöngéd, 

olyan megért , olyan  gyelmes. Összetört szívemre orvosság. 

Ér zem, hogy nagy lesz köztünk a lángolás, a szeméb l olvastam 

ki�… Jó vele, ahogy megérint, ahogy eggyé olvadunk�…Pár nap 

múlva egy jó zúzós buliba megyünk. Tökjó lesz! Megvolt a stúdió 

felvétele is. Biztos, hogy sztár lesz, világsztár! És egy este leme-

gyünk majd a partra, hozza a gitárját, és csak nekem énekel. Olyan 

boldog vagyok! >-COD

Ü z e n ! f a l :
superfive
Mindenki tudja, hogy Orpheus myDreamet szereti�…

fifi
Óóóóóó, micsoda mesesziget! tiszta édenkert, paradicsom!

wolf6666
annak a csávónak szerintem van csaja, akárhány.

vadnarancs blogja
halihó, barátaim! itt vagyok hát, a messzi északon. jó két hét 

után kezd kialakulni az itteni életem. furcsa érzés volt, hogy a re-

pül téren egy vadidegen ember tartotta a táblát az én nevemmel, 

leend  kollegám. beszálltunk a kocsijába, és elvitt leend  laká-

somra. jó sokáig mentünk, közben persze végig szakadt az es . 

vi szont a tájat majd alaposan szemügyre veszem ha kisüt a nap. 

olyankor biztos gyönyör ; hatalmas erd k, tágas síkságok, sziklás 

dombok, itt-ott megcsillanó tavak. ahol lakom, az egy lakópark és 

egy lakótelep keveréke. nagyon sok ilyen van mindenfelé; közel 

a természethez, bele a természetbe felhúznak egy meglehet sen 

rideg, ocsmány épületekb l álló telepet. a házak közt néhány sivár 

játszótér, egy-két pad, melyeken szerintem sosem ülnek és terefe-

rélnek, bokrok, fák, ápolt környezet. a telepen túl pedig ott a ter-

mészet. a közeli erd ben van egy csinos tó, a háztól kb öt perc 

séta. sokat fogok a partján üldögélni, nyáron fürdeni is lehet ben-

ne. veszek majd pecabotot is. a ház ahol lakom, természetesen 

panel, ötemeletes, szürke, és sivár, de tiszta és gondozott. a fa-

lakat a betonba ágyazott durva kavics borítja. nem tudom mikor 

épültek ezek a házak, de újszer  benyomást keltenek. a telepen 

minden ház egyforma, de a térben való elhelyezésükbe vittek egy 

kis fantáziát. az ötödiken lakom. a lakásban van egy nagyszoba, 

ami nyitott tér megoldással az el szobában folytatódik, és két fél-

szoba méret  hálószoba. egy jó nagy, déli fekvés  erkéllyel is büsz-

kélkedhetem. a berendezés takaros, de egyel re személytelen. 

javarészt ikea-stílus. a fürd szobát hamarosan kicsempéztetem, 

mert igen praktikus, ám annál csúfabb durva, seszín  m anyag 

borít padlót és falat. a kórház rendelkezésemre bocsátott egy ki-

csi, öreg wolksvagent két hónapra. addig el kell döntenem, hogy 

veszek-e autót vagy sem. egy bringát biztos beszerzek, és a kór-

házba biciklivel járok majd, ami így tíz-tizenöt percre lehet innen. 
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mindenütt remek bicikli utak vannak és jót is tesz majd nekem 

a mozgás. amióta megérkeztem, szabadid mben egyfolytában a 

kis wolksvagent ny vöm, és igyekszem megismerni a városból és 

környékéb l amennyit lehet.

a kórházban a kollegák barátságosan fogadtak. a stílus mégis 

kimért, és csak korrekt. az osztályon a svéd orvosok mellett van 

még egy lengyel és egy iráni kollega. velük a múlt hét végén sö-

rözni mentem, s igen érdekes dolgokat meséltek az itteni életr l 

és persze a kórházról. nem t nik éppen betegcentrikusnak az it-

teni egészségügy. minden a takarékosság jegyében zajlik, s úgy 

t nik nemcsak a kórházakra érvényes ez a vezérelv. úgy látom, 

lesznek itt furcsaságok, de zöld vagyok még, s egyel re csak szem-

lél döm. jöv  héten elkezdem az intenzív svéd nyelvtanfolyamot. 

svédül már otthon is tanultam valamennyit, de most egy fél évig 

hetente háromszor három órás tanfolyamra járok majd. jó lesz, 

már várom. hiába beszél itt szinte mindenki valamilyen szinten an-

golul, mégiscsak más lesz svédül kommunikálni, ami nekem f leg 

a betegekkel való kapcsolat miatt fontos.

a múlt hét végén, mikor a két kollegával söröztem, eszembe 

ju tottak a jó beszélgetések a haverokkal egy-egy korsó mellett. 

nagyon sok minden hiányzik az otthonból�…

Ü z e n ! f a l :
andras232
Ez csak a kezdet. Ha belejössz az ottani életbe, el se akarsz 

majd jönni. 

dudika
az otthon nekem is naggyon hijányozna. és az essöt se sze-

retem.

wolf6666
ku*vára vegyes a kép�…

ShingFeng blogja
Egyik haveromnak megvan az a game, amir l Orpheus beszélt. 

Amikor a hidon megy át vaaki és lát egy gyilkosságot. A gilkos 

nem látja, hogy észre vették, és elmenekül. Én nem követtem a 

ygil kost a Gellérthegy felé, de a játékban lehet követni. Úgy kell 

menni, hgy észre ne veygen. Ha észre vesz, kinyír. Ha a gyilkos 

cinkosai vesnzek észre, követni kezdenek és megölhetnek. Ezért 

marhára kell  ygelni, hogy senki ne vegyen észre, mikor a gilkost 

követed. Neéz felfedezni ezeket a cinkosokat, mert a tömegben 

rejt znek. A hid üres a játékban, a közeli utcák is, de távolab vala-

mi utcabál folyik, és ott tele van emberkkel. A gyilkos arra mene-

kül, beleolvad a tömegbe, s t álarcot vesz, mert álarcos bál van. 

Valami karnevál. A cinkosai is beleolvanak a tömegbe, és azokon 

is álarc van. Én is vehetek álarcot, s t töbször is cserélhetem. Íyg 

nehezebben lepleznek le. Ha elkapom a gilkost egy csmoó pénzt 

kapok. Rió de Janeiróban játszódik a tötrénet. De át lehet állítani 

a gamet más helszínekre is, és más lehet a történet is. De mindig 

a gikost kell elkapni. Taktikai játék. Szeretem az iyleneket. Lehet, 

hogy én is megveszem.

Azt még nem mondtam, hogy a barátn m mior meghallota, 

hoyg mi történt velem azon az éjszakán, teljesen roszul volt. Az-

óta mindig felhív este, ha tudja, hogy vaalmiért kés n megyek 

haza. Naygon félt. És én is nagyon féltem t mert nincs nála jobb 

a világon. sokat köszönhetek enek a szerelemnek. Én is jobb em-

ber lettem mellete. Oda gelek másokra, amit eddig nem naygon 

tettem. Anyámnak is többet segítek. Most ésre veszem, hogy  

menyit tesz értem. És nincs az én szerelmenél szebb sehol! Órá-

kig tudnám nézegetni.

Ü z e n ! f a l :
andras232
Nekem is megvan az a game. Tökjó!
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myDream
nem ijeszt , hogy a game majdnem megtörtént veled?

fifi
Én se merek éjjel kimenni az utcára egyedül. <=-O

luna blogja
TELJESEN SOKKOS ÁLLAPOTBAN VAGYOK! TELJESEN SOK-

KOS VAGYOK! MEGHALT ORPHEUS! Azóta én teljes sokkban 

vagyok. Nem tudom mi történt�…. Még senki se tudja�…. Tegnap 

még semmi baja nem volt és senki se gondolta volna, hogy ez 

történik. Tegnap este elmentem a szállóra, ahol lakott, mert egy 

születésnapi buli volt. Van ott egy nagy terem, amit ki lehet bé-

relni de mivel a bársulihoz tartozik, ingyen volt, és nagyon sokan 

voltak és mindenféle zene volt, kaja, meg pia és mindenki tökjó 

hangulatban. Orpheus is, és  is fellépett, énekelt egy olyan szá-

mot is, amit erre az alkalomra írt. A csaj akit ünnepeltünk, nagyon 

meg volt hatódva, még sírt is. Táncoltunk, volt szkander, csocsó, 

minden, ami kell. NEM TUDOM ELHINNI, HOGY EZ TÖRTÉNT! 

Mikor már oszlott a társaság, Orpheus is felment a szobájába, és 

én vele mentem. De nem maradtam sokáig, mert fájt a fejem, pe-

dig csak egyetlen koktélt ittam, egyébként vizet, és Orpheus sem 

volt betépve. Szóval dumáltunk még egy kicsit, és aztán Orpheus 

mondta, hogy neki most még dolga van, mert egy meglepetést 

is ígért a bulira, és az még csak most jön. Nem akarta elmondani 

nekem se, hogy mi lesz a meglepetés, de nevetett, azt mondta 

várjam meg, ha akarom. De nem vártam meg, mert egyre jobban 

fájt a fejem. Azt mondta, hogy akkor holnap majd elmeséli. Akkor 

visszamentem a hotelbe, gyalog mentem, mert itt van a szállótól 

nem messze. És gyógyszert vettem be, és lefeküdtem aludni. Más-

nap 1 körül átmentem a szállóra, mert még találkozni akartam 

Orpheusszal, miel tt a bársuliba megy. Kopogtattam az ajtaján, 

nem válaszolt, azt hittem, elaludt. Benyitottam, az ajtó nyitva volt, 

de  nem volt a szobában. Az a világítóudvarra nyíló ablak CSUK-

VA volt, ebben biztos vagyok, mert ezt kés bb sokszor megkér-

dezték t lem. Aztán lementem, mert anyámék már vártak, Las 

Palmasba mentünk. Kés  este jöttünk vissza, akkor átmentem 

a bársuliba, ahol a szálló is van, mert elfelejtettem, hogy Orpheus 

ilyenkor már a varietében szokott lenni. És a szállóban, és a bár-

suliban hemzsegtek a zsaruk, el ször nem értettem, de találkoz-

tam egy csajjal, akivel a buliban megismerkedtem, és  mondta, 

hogy Orpheust megtalálták lent a világítóudvarban, és már halott 

volt. Mikor a bársuliba nem ment be, keresni kezdték, és akkor 

a szobájában azt az ablakot NYITVA találták, és lenéztek, és meg-

látták t lent! EZ BORZASZTÓ, nem tudom, hogy bírom ki. És a 

rend rök is egy csomószor kihallgattak azóta, tolmáccsal, mert 

a spanyol rend rök egy büdös szót nem tudnak angolul se. És 

arról az ablakról is mindig szó volt, mert van aki nyitva látta, van 

aki csukva a halála el tt és után, és azt mondják, hogy velem 

ta lálkozott utoljára, miel tt meghalt. Még azt is éreztem, hogy 

a ren d rök engem is gyanusítanak egy kicsit, és ez rémes érzés 

volt�… Mert nem tudják, hogy halt meg, hogy kilökték-e, vagy le-

zuhant, vagy öngyilkos lett, de én azt nem hiszem, mert el z  

este nagyon jó kedve volt. Én azóta egyfolytában csak reszketek, 

anyám pokrócokat terít rám, pedig 22 fok van árnyékban. És hol-

nap még egyszer kell menni a rend rségre. Ma még találkozom 

Orpheus néhány barátjával, és a parton fogunk gyülekezni, na-

gyon sokan lesznek, mert Orpheust mindenki szerette, és mert 

muszáj err l beszélni, mert senki nem érti, hogy MI TÖRTÉNT???. 
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Ü z e n ! f a l :
wolf6666
a ku*va életbe!

vadnarancs
be tudsz menni a skypera vagy az msn-re?

dudika
jajj, istenem!

superfive
Sürg sen beszélnünk kell. myDream miatt is.

andras232
Írd majd meg a fejleményeket. Ez elég depo volt�…

fifi
Szegény srác! >:�’-(:(((((( 

taurus blogja
Hát, igen. Ez mindenkit váratlanul ért. Orpheus halálának 

körülményeire soha nem derül fény. A rend rség lezárja majd 

az ügyet, és balesetnek könyveli el. Ez nagyon is kézenfekv  

magyarázat, hiszen Orpheus már máskor is kimászott azon az 

ablakon. Emlékezzünk rá, hogy nem egyszer szórakoztatta a szálló 

lakóit a szomszédos ház lapos tetejér l, ahová mindig egy kes-

keny vasgerendán mászott át. Valószín leg most is hasonló pro-

dukcióval akarta meglepni az est ünnepeltjét, hiszen hátán volt 

a gitárja, és medve jelmez volt rajta, mikor megtalálták a világí-

tóudvarban. Gyanús körülmény viszont, hogy van, aki nyitva, 

van aki csukva látta a szoba ablakát, miel tt illetve miután az 

eset történt. Bará tai persze, találgatnak. Közismert, hogy f nöke 

zaklatta, s ez meg lehet sen kellemetlenül érintette Orpheust. 

Sokak szerint ez a tény az öngyilkosság mellett szól. Orpheusnak 

voltak régi tartozásai, ezért meg is fenyegették. Emiatt szintén 

elkeseredett lépésre szán hatta rá magát, de az is lehet, hogy az 

lépett, aki megfenyegette�… Kábítószeres körökben nem ritka az 

efféle leszámolás. Bár luna találkozott vele utoljára, de t termé-

szetesen senki nem gyanu  sítja. Mindent összevetve, helyesnek 

t nik, hogy a rend rség végül csu pán sajnálatos balesetnek te-

kinti majd az ügyet. Temetésér l a család gondoskodik majd, 

miután a nyomozás befejez dött. 

Mivel anyja Göteborgba költözött barátjához, és munkája is 

odaköti, Orpheus hamvait ott helyezik majd örök nyugalomra. A 

temetésre a világ minden tájáról sereglenek majd a barátok. Luna, 

super ve és persze myDream is ott lesznek. Super ve és myDream, 

akik mindenképpen el akartak búcsúzni Orpheustól, csak úgy jut-

hatnak Svédországba, hogy útjuk költségeit hosszas rábeszélés 

után vadnarancs fedezi. Vadnarancs végül megtalálta a módját, 

hogy super ve büszkeségét ne sértse meg. Super ve egyik festmé-

nyét csak úgy volt hajlandó elfogadni, ha a lány viszont beleegyezik 

abba, hogy a repül jegyeket   zeti. Vadnarancs, úgy t nik, lassan 

valamiféle lelkigondozói szerepet vállalt a haBlogon. Orvosként ta-

lán nemcsak a test, de a lelkek gyógyításához is ért. Mindenkivel 

megtalálja a hangot.  volt az például, aki a végén anakondát rá-

beszélte, hogy jelentkezzen a rend rségen, és sorsát azóta is nyo-

mon követi. Szóval érthet , hogy sokan ragaszkodnak hozzá a 

haBlogon.

Sok egyszerre két tragédia egymás után ezen a portálon. Ki 

tudja, lehet, hogy az egész haBlog széthullik, mert senkinek nem 

lesz kedve folytatni egy ilyen balszerencsés portálon. Tegyük vi-

szont hozzá, hogy sokakat éppen ezek az esetek hoztak közelebb 

egymáshoz, és sokan elgondolkoztak olyan dolgokon, amilyene-

ken soha azel tt.
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Ü z e n ! f a l :
myDream
EZT MIÉRT NEM MONDTAD MEG EL RE? MIÉRT? MIÉRT? 

MIÉRT?

wolf6666
szóval ez az eset pláne Darwin díjas volt.

andras232
Szörny  depo�… és sose fog kiderülni, hogy mi történt.

fifi
Azóta is azon  lózom, hogy mi történhetett.:(

superfive
Gyakran pletyka szint ek az információid, bármennyire is sze-

retnél intellektuálisnak és titokzatosnak látszani. Kínos. Erre van 

energiád. Egyre jobban gy löllek�… Biztosan tudtál arról, hogy 

Orpheus veszélyben van, viszont mégsem mondatad el. MIÉRT?

vadnarancs
elismer  szavaidra nem vagyok kíváncsi. én inkább azon töp-

rengek, vajon tudtad-e el re Orpheus halálát? ha igen, vajon miért 

nem mondtad el? mikor mondod meg el re, hogy mi fog történ-

ni és mikor nem? mi ennek a logikája? milyen etikai szabályokat 

követsz, mikor az egyik esemény bekövetkeztét el re közlöd, egy 

másikét viszont nem? van benned felel sségérzet?

tudom, hogy úgysem válaszolsz a kérdéseimre. a találkozóra 

sem jöttél el, mikor hívtalak. a viselkedésed arra utal, hogy vagy 

na gyon megvetsz mindenkit, vagy olyan tudás birtokában vagy, 

mint senki más. de az is lehet, hogy nem ember vagy�… de akkor 

ki? akkor mi?

dudika blogja
nem az én gyerekem volt, de naggyon megsirattam. Mondtam 

is a lányomnak, hogy ojjan, mintha a testvéred halt volna meg. 

 persze csak bámult rám, nem értette. nem ismerte anyira Or-

pheust, nincs is rajta a haBlogon. a facebookról se ismerte. Az 

Orpheus két klippjét viszont látta a YouTubeon és szerinte is 

naggyon men  volt a srác. Nem tudom, hogy miért kellenek ijjen 

tragédiák. az ember ijjenkor nem érti ezt az egész életet. mert ha 

valaki beteg, vagy öreg, az más. de az ijjen csak hirtelen megtör-

ténik, senki nem gondol rá. Ha lett volna pénze és nem kellet vol-

na neki állandóan a varietében ugrálni, bisztos nem történik ez 

vele. mer nem került volna abba a társaságba. hiába, sok az igas-

ságtalanság a világon. Van aki aszt se tuggya mit csinájjon a pén-

zével, és van ojjan akinek a feje fölül a tet t is elveszik. pont azok 

veszik el, akik tele vannak pénzel. Ez történt az öcsémékel is. 

Nem tutták  zetni a lakáskölcsönt a banknak. Ki is tették ket és 

most egy egyszobás lakást bérelnek Rákospalotán. és van négy 

gyereke, a legnagyobb 17 éves. pedig dolgozik az öcsém, de nem 

elég a pénz. Szóval bisztos más sorsa lett volna az Orpheusnak is, 

ha nem lett volna ojjan csóro. mert csóro volt szegénykém, hiába 

volt norvég az annya és hiába lakott azon a meleg szigeten. pedig 

ojjan édes kiss feje volt, és a hangja is gyönyörü, és a számoktól 

amiket írt, mindig felállt a ször a karomon. mintha álmottam vol-

na, mikor a gitárját pengete. a szememm meg csak úgy káprázot, 

mikor a gördeszkás trükkjeit bemutatta. Sírhat szegénynek az 

annya. Elmentem majd a videóklippjeit meg a blogjait. Aszt mond-

ta eccer Orpheus, hogy jobban kellene eggymásra vigyázni. még 

id ben megmenteni a másikat. de nem mindig lehet tudni, hogy 

éppen kit kellene megmenteni�…és az nem is mindig haggya, hogy 

megmencssék�…
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Ü z e n ! f a l :
fifi
Érz  szíved van, dudika! Én is elmentettem Orpheus klippjeit. :(

taurus blogja
Dudika azért kissé leegyszerüsíti a dolgokat. Nem lehet tudni, 

hogyan alakult volna Orpheus élete ha jobb anyagi körülmények 

között él, vagy más társaságba kerül. Az azonban vitathatatlan, 

hogy a  únak varázsa volt, nem lehetett nem észrevenni. Renge-

teg barátja volt, akikkel blogos portálokon, twitteren, msn-en és 

facebookon tartotta a kapcsolatot. Temetésére aki csak tehette, 

elment Göteborgba, így a templomban több százan gy ltek ösz-

sze. A hivatalos gyásszertartás végén a barátok külön emlékez-

tek rá. Gördeszkáját és törött gitárját a ravatalhoz támasztották, 

fényképét virágokkal diszítették, és több száz színes mécsest gyúj-

tottak emlékére. Számaiból több is elhangzott, egyik videóklippjét 

is bemutatták, volt, aki erre az alkalomra írt verset, vagy rövid meg-

 emlékezést olvasott fel.

Super ve és myDream vadnarancsnál laktak, Luna szállodában. 

t a temetés után már nem is nem látták, valószín leg azonnal 

visszautazott Magyarországra. Blackbeard, aki szintén részt akart 

venni egykori osztálytársa búcsúztatásán, sajnos mégsem utaz-

hatott Göteborgba. A temetés napja egybeesett egy nemzetközi 

hackerkonferencia id pontjával, melyen  is részt vett. A konfe-

rencián hatalmas sikert aratott. Az eredeti programot megváltoz-

tatva újabb-és újabb el adásokat kellett tartania, és számtalan 

interjút adott. Mint vérbeli white-hat hackerhez illik, nyilvánosság-

ra hozta ugyanis, hogy sikerült azonosítania azt bizonyos vírust, 

amit már korábban említettem, ami akár világméret  katasztrófá-

val fenyegethet. Óriási felfedezés tehát, hogy sikerült végre fülön 

csípni egy olyan kártev t, ami eddig minduntalan kisiklott az em-

ber keze közül. Mostmár csak az van hátra, hogy a kód is miel bb 

meglegyen, amivel a vírust semlegesíteni lehet, nehogy olyan fe-

dezze fel, aki inkább a vírus aktiválására használná�…

A temetés utáni napon myDream, vadnarancs, super ve és 

Blackbeard Skype-on beszélgettek. A videókamerát is bekapcsol-

ták, hogy lássák egymást. A téma természetesen Orpheus búcsúz-

tatása és a nemzetközi hackerkonferencia volt.

�– Igaz, hogy ha az a vírust aktiválnánk egy kóddal, akkor a vi-

lágon minden bankszámlát át lehetne rendezni ami csak van, és 

minden átutalást irányítani lehetne? �– kérdezte elgondolkozva 

myDream, aki egyébként Orpheus temetése óta szinte alig szó-

lalt meg.

�– Ha a vírus segítségével bejutunk valamelyik bank számítógé-

pes rendszerébe, akkor minden adatot tetszés szerint meg lehet 

változtatni �– bólintott Konrád. �– Vagy törölni lehet �– tette hozzá.

�– Blackbeard mindig szétosztotta zsákmányát a rászorulók kö-

zött. Ha megtalálnád a kódot is, amivel a vírust aktiválni tudnád, 

igazi Blackbeard vagy valamiféle globális Robin Hood lehetnél �– 

jegyezte meg fanyar mosollyal super ve.

Konrád hallgatott. 

�– Akkor megsz nne a rabló kalózok hatalma és szabad lenne 

mindenki, akin a rabló kalózok él sködtek �– folytatta super ve.

�– Az anyagi függetlenség nem azonos a szabadsággal �– je-

gyezte meg vadnarancs.

�– De a rabló kalóz számára a pénz hatalma a szabadság. A ban-

kár számára pedig a szabadság nem más, mint annyi pénzt be-

kaszálni, amennyit csak lehet. Az ilyenek megérdemlik, hogy el-

vegyék t lük a pénzt és vele a szabadságot.
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�– A szabadság az igazságszolgáltatással sem azonos �– közölte 

vadnarancs.

�– A te szabadságod nem azonos a pénzzel vagy az igazság-

szolgáltatással. De mindenkinek mást jelent a szabadság �– vágott 

vissza super ve.

�– A szabadság nevében már sok csúfságot elkövettek. Ezért 

senkinek nincs joga kedve, vagy érdeke szerint értelmezni a sza-

badság fogalmát.

�– Ez mind nagyon szép �– sóhajtotta super ve. �– De ezentúl is 

mindenki azt hoz ki majd bel le, amit akar �– vont vállat. �– A világ 

pedig a rabló és a hataloméhes kalózoknak áll, a szabadság ne-

vében.

�– Ez így túl egyszer  �– ingatta fejét vadnarancs.

�– Miért, van jobb elméleted? �– emelt szájához egy csésze g -

zölg  kakaót a lány. 

Vadnarancs nem válaszolt.

�– Szóval, kell tabula rasa, vagy nem? A te tabula rasád�… �– for-

dult Konrád felé super ve, a lehet  legprovokatívabb hangsúllyal 

megnyomva a kérdést.

Konrád a lányra emelte nyílt, kék szemét, és elmosolyodott.

�– Hadd kérdezzek én el bb valamit�…

�– Nem bújsz ki a válasz alól �– vonta össze szemöldökét a lány.

�– Nem is akartam kibújni �– felelte Konrád.

�– Akkor rajta, kérdezz te el bb �– állta a  ú éles tekintetét su-

per ve.

�– Ha te jönnél rá a kódra, te nyilvánosságra hoznád?

�– Soha! �– tört ki a lányból.

�– Na látod. Én sem hozom nyilvánosságra�… �– mondta csen-

desen a  ú, és lehajtotta fejét.

�– Miért, te tudod a kódot? �– kérdezte szinte egyszerre vadna-

rancs és super ve.

�– Megtaláltam a kódot �– bólintott Konrád.

�– És, csak ennyi? �– kérdezte csodálkozva a lány.

�– Ennyi �– bólintott a  ú.

Hallgattak.

�– Nem feleltél a kérdésemre �– szólalt meg aztán super ve.

�– Feleltem. 

�– Mikor? �– lep dött meg a lány.

�– Mikor azt kérdeztem, hogy te nyilvánosságra hoznád-e a 

kódot.

�– Ez a kérdés a válaszod?

�– Ez �– bólintott ismét Konrád, majd felállt. �– Mennem kell. Le-

het, hogy még találkozunk �– mosolyodott el kicsit bizonytalanul, 

majd kilépett a Skype-ról.

Gyönyör  id  volt. Húsz fokos meleg és szikrázó napsütés egy 

teljes hétig. Mintha a kemény és hosszú tél után a természet min-

dent jóvá akarna tenni azzal, hogy hirtelen a nyarat hozza el. 

Vadnarancs néhány nap szabadságot vett ki, és sokat kirándult 

myDreammel és super veval. Az orvos, mint mindig, most is 

igyekezett lelket önteni a két lányba, f leg myDreambe, aki kép-

telen volt feldolgozni a történteket. Úgy kóválygott a villámcsa-

pásként érkezett nyárban, mint aki mély, öntudatlan álomból éb-

red, és úgy hunyorgott a napfényben, mintha el tte hónapokat 

töltött volna egy sötét pincében. A temetés után két nappal, ápri-

lis harmincadikán Valborg ünnepe volt Svédországban. Az ünnep 

gyökerei valahol a pogány télbúcsúztató, tavaszköszönt  szertar-

tásokban vannak. Vadnarancs, miel tt a két lány másnap visszauta-

zott volna Magyararországra, még egy utolsó, nagy, tengerparti 

kirándulást tervezett erre a napra. Este pedig meg akarta mutatni 

nekik a mindenfelé lobogó máglyák körül zajló ünnepségek egyi-

két, ahol a telet, a rosszat, a sötétséget égetik el. 
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Mikor elindultak otthonról, nemcsak a nap sütött melegen, de 

teljes szélcsend is volt. Jólesett a tengerparti hatalmas sziklák egyi-

kén sütkérezni. Alig beszélgettek, de az a néhány szó is elég volt 

ahhoz, hogy annál többet mondjanak egymásnak. Mikor h vö-

södni kezdett, szikáról-sziklára kapaszkodva sétálni indultak a par-

ton, majd átvágtak a közeli erd n, és kisebb kerül vel visszatértek 

a kocsihoz. Közben besötétedett. Kanyargós, erdei földúton halad-

tak, majd egyszer csak kitárult a táj �– mez k, dombok. 

A kocsi ablakából nézték, ahogy síkság fölötti magaslatokon, 

a távolban, mindenütt tüzek lobognak�…

Kiadja a Helikon Kiadó Kft., az 1795-ben alapított 

Magyar Könyvkiadók és Könyvterjeszt k Egyesülésének tagja. 

E-mail: helikon@helikon.hu

Internet: www.helikon.hu

A kiadásért Szabadhegÿ Péter, a kiadó igazgatója felel 

A borítót tervezte Arany Imre

Nyomdai el készítés Layout Factory Gra kai Stúdió

Nyomta és kötötte a ????????????????????? 2011-ben

Felel s vezet  ???????????????????  vezérigazgató

HE 1300 / ISBN 978 963 227 273 3
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