Nagy Boldizsár
Menedék 25+1
Kedves Menedék! (Mert magamban így becézlek, lehagyom az „Egyesület”-et), 25 éves lettél,
vagy pontosabban 25 + 1, és most itt ünneplünk Téged. Igen, tegező viszonyban vagyunk, mert
barátunknak tekintünk, s reméljük, Te is minket. Szóval beszéljünk a születésnapodról!
Miért szeretünk Téged, miért örülünk annak, hogy egy emberöltőnyi időt velünk töltöttél. (Jó,
nem mindannyiunkkal, hiszen vannak, akik utánad születtek, IGEN, vannak, akik még NÁLAD
IS FIATALABBAK.)
Szeretünk, mert nemes a lelked. Törődést, figyelmet, megértő hallgatást, játékosságot és –
gyakran – megoldást kínálsz. Önzetlenséged nyilvánvaló: a tagjaid nagy erőfeszítése,
megpróbáltatásaik, hogy megoldhatatlannak tűnő
problémákat elporlasszanak, a
zsákutcákból kivezessenek, már ezreknek hoztak megkönnyebbülést, szereztek örömet.
Önfeláldozó vagy, ami a veled egykorúak nemzedékéről nem mindig mondható el.
Segítőkész vagy, mert Benned sokak tudása, tapasztalata halmozódott fel. Általuk, a
műveltségük, az örökölt traumáik, és a tanulmányaik révén Te tudod, hogy a szolgáló élet is
teljes
élet.
De, mert hedonisták vagyunk, szeretünk a jó főztödért is! A terített asztalokért, amelyek
segítségével kivezetsz bennünket a rakott-krumpli – rántotthús – uborkasaláta Bermuda
háromszögéből. Nagy ivónak nem mondanálak, de szakácsként párodat ritkítod!
És: szeretve tisztelünk. Hiszen, amikor kezedet kötényedbe törölve, derekadon kioldod és okos
fejeden áthúzod a körülkötőt, nyomban tanárrá és tudóssá változol. Szemináriumot szervezel,
cikket írsz, kor- és sorstársaiddal, az európai civil szervezetekkel összefogva keresed, merre
kellene terelgetni a buta, önző, vén kormányokat.
Kedves Menedék! 25 éves vagy (plusz egy). Bulizós kor. És ez is csábító benned, hogy ropod
hajnalig, belecsapsz a húrokba, a lecsóba, az ismeretlenbe. Próbálkozol azzal, hogy áll a szakáll,
a testhezálló gatya, a lebernyeg és a feszes top. Hajad mikor kék, mikor vörös, csak épp soha
nem ősz. Ide-oda költözöl. Fickándozol. Tagjaid a szélrózsa irányába utaznak, szemlélnek,
gyűjtögetnek, mielőtt visszaforrnak beléd. Színvak vagy, nem nézed, akivel beszélsz, veled
azonos színű-e. És perzsától szerbig, szomálitól magyarig terjed a nyelvek skálája, amelyen
megérted. Irígylünk világlátottságodért, horizontod tágasságáért! Ilyen fiatalon – és mégis!

Szeretünk, mert vagy. Legyél még, 25, 50, 100 évig! Isten éltessen!
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