EL CAMINO DE SANTIAGO
ZARÁNDOKLAT KÉPEKBEN ÉS GONDOLATOKBAN
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Egy úton – vezessen az bárhová – lenyűgöző, és eközben
félelmetes érzés elindulni. Túl nagy távolság van előttünk,
beláthatatlan kanyarok rengetege. Az ismeretlen hívogat
és borzongással tölt el. Izgalommal és aggódással.
Minden új út sajátja ez, legyen az néhány méteres vagy
800 km hosszú. A minden reggel, biztató fénnyel érkező
hajnal az egyik erő, mely már a kezdet kezdetén biztosan
ígér valamit: új nap virrad a jövőre, eriggy!
A hajnal mindig a vándorral van, már az első lépés meg
tételének pillanatában.

Hegyen járva emelkedett gondolatok kerítik hatalmukba
az embert. Mintha a tengerszinttől való távolság valahogy
megemelné a gondolatok síkját is. Talán meg is emeli.
Mikor teljen meg az ember magasztos gondolatokkal,
ha nem ilyenkor? Lehet, hogy a táj így akar hatni rám,
ezzel suttog valamit a fülembe. Ezután figyelem, mit
mond a vidék, mert minden bizonnyal szól hozzám.

Sokan vagyunk. Több mint száz ember áll az út elején, éppúgy,
mint én. Nem látszik rajtuk idegesség, izgatottság. Hirtelen úgy
tűnik, hogy csak én érzem magam kicsinek, egy 800 kilométeres út
zöldfülű kezdőjének. Aztán tovább szemlélem a tömeget és rájövök,
hogy nem tesznek egyebet, mint én: olvasnak, mosnak, naplót
írnak, és azon tűnődnek, hogy a többiek mit éreznek, gondolnak.
Hasonlók vagyunk. A különbségek csak a formák színes világának
fodrozódásai. A lényeg mindegyikünkben azonos. Éjjel felriadok.
Percekig figyelem, amint száz ember, bár más ritmusban és hang
erővel, de mégis egyformán szuszog át álmain. Hasonlók vagyunk.

A táj változatos, mint egy somlói galuska. Soha nem lehet tudni,
mikor jön egy hegynyi piskóta vagy csokidarab. Szántókat, legelőket
kerülget az ember. Jószerivel egész nap. Jólesik nézni az életet.
Mert az ottaniaknak mindez hétköznap. Az is az, hogy a szembejövő
vándorra ráköszönnek vagy mosolyognak. Ha mást nem, ezt meg
kell tanulni tőlük, a mosolygást, azt, hogy tisztelik azt, aki vagy
és amit csinálsz. Felemelő érzés, hogy egy senkiként, csupán
azért, mert gyalogolok, tisztelnek.

Azt mondják, a Camino különleges helyen vezeti a vándort: a Tejút
kíséri a célig. Eleinte nem tulajdonítottam neki fontosságot, de voltak
esték és hajnalok, amikor feltekintvén megdobbant a szívem, és éreztem
a sok milliárd csillagot forgató galaxis erejét. Testemben éreztem.

Felpillantottam. A reggel még csak gondolatban ígérte magát.
Fent vibráló elevenséggel fénylett fel a Tejút milliárd csillagjának
ezüstös ösvénye. Az alattam haladó út pora mintha tükröződött
volna az égen. Biztonságban éreztem magam, jól látszott, merre
kell továbbhaladjak.

Vagy valóban létezik a keress és találsz, kérj és megadatik, kopogtass
és kinyittatik, kívánj és megkapod? Valóban mi alkotjuk a világunkat,
és vonzzuk magunkhoz életünk eseményeit, ha akarjuk, ha nem?
Mágnesek vagyunk, akik katasztrófákat, örömöket, félelmeket, álmok
tárgyait és eseményeket vonzunk magunkhoz?

Mikor kitűzünk egy célt magunk elé, akkor a jövőbe nyúlunk.
De nem indulnánk el felé, ha nem hinnénk benne. A hit az, ami erőt
ad az úthoz, ez teszi valóságossá a célt. Hit nélkül a cél álom csupán.
A hit a jövő üzemanyaga. Ez épít láthatatlan hidat a jövőben lévő célunk
és a jelenünk között. Ezért mozdulunk meg. A hit adja azt a maltert,
amivel a cselekvés köveit egymáshoz rakva hidat verhetünk a célunk felé.

A legszebb ebben az útban, hogy mindenki, aki rajta gyalogol, azonos célt
tűzött ki maga elé: eljutni valahová, többnyire Compostelába. Ez az apróság,
ez a semmitmondó közös kis cél hirtelen sorstársakká teszi az embereket.
Főleg azokat, akik együtt kezdték, és végig akarják csinálni az utat.

Ilyenkor az ember hirtelen megérzi, mennyire egyformák vagyunk.
A lényeg – a közös cél – valahogy megmutatja az azonosságot közöttünk,
azt, hogy mindenki ugyanazért kel fel reggel, veszi fel a cipőt, a ruhát,
és indul el valahova, amiről pontosan nem is tudja, merre van.

A testnek meg kell adni, ami neki jár. Ahhoz, hogy a testem el tudjon vinni a végcélig,
bizony táplálni kell azt, tisztelni és segíteni, hogy tehesse a dolgát. Ha nem teszem,
akkor rosszul fog működni, és akkor a táj, a világ, az évek, az évtizedek hirtelen
rosszak lesznek, hidegek, felhősek. Figyelni kell az egyensúlyra, figyelni kell, hogy
a fizikai világ mit közöl velem, és hallgatni kell rá. „Ha éhes vagy: egyél, ne csinálj
mást!” – mondja egy zen példabeszéd.

Hátul egy ajtó nyílt a mosóhelyiségre, ahol két csap fogadta a tisztulni vágyó ruhákat,
onnan csigalépcső vezetett egy új térbe, ahol keresztbe feszített kötelekre teregethettek
ki a vándorok. A „szoba” közepén egy domb meredezett felfelé, mintha a padló alatt
egy hatalmas labda bújt volna meg. Kis elemzés után rájöttem, hogy a templomtér
kupolája fölött állok. Kiteregettem. Ha akartam volna, sem lettem volna képes elhagyni
azt a békés, nyugalommal átszőtt érzést, hogy „minden rendben van”. Visszafelé a tere
getésből a csigalépcsőn nem lefelé fordultam, ami visszavezetett volna a fénypászmás
galériára, hanem felfelé vettem az irányt. Néhány forduló után a harangokhoz jutottam.
Megpihentem alattuk, remélve, hogy nem kezdenek őrült kolompolásba hamarosan.

A kérdés, mint olyan, elég egyszerűen megfogalmazható:
vannak a világon olyan erők, törvényszerűségek, amik a háttér
ben, a megfigyelés felszíne fölött és alatt munkálkodnak, vagy
sem? Színtiszta fizikai világban élünk, vagy van helye a meta
fizikának is ebben a rendszerben? Van Isten vagy nincs Isten?
A válasz, mint minden esetben, itt is megbújik a kérdésben.
Csak ki kell hámozni. Az eredmény pedig kiutat nyithat a gon
dolatok és lehetőségek végtelen tengeréhez.

Nincs félig hit. Vagy elhiszek valamit, vagy nem. Ha elhiszek vala
mit, azt valóságként kezelem. És ettől számomra valósággá válik.
Van erre egy csodálatos példa. Indiában egy férfi este az utcán
sétált és a fal tövében meglátott egy kígyót. Nagyon megijedt.
Másnap vette észre, hogy a „kígyó” csak egy összetekert kötél.
Így alkotja meg saját világomat az agyam.
Ha hiszek a világ bölcsességében, a „láthatatlan szálakban”, a „cso
dálatos véletlenekben”, ezek megjelennek az életemben. Mintha
felgyújtanának egy villanyt, vagy bekapcsolnának egy készüléket.
Elhiszem, és ettől működni kezd.
Amikor beteg vagyok és Hiszem (valóban hiszem), hogy meggyó
gyulok, ettől gyógyulok meg. A gyógyulás ettől a gondolattól for
málódik valósággá. Kiválik a sok-sok lehetőség közül, formát ölt
és hatni kezd. Így alkotom meg a világom. Ismerős valahonnan ez
a kérdéskör: „Ha csak akkora hitetek is lesz, mint egy mustármag,
ha megparancsoljátok egy fának, hogy szakadjon ki tövestül és
verjen gyökeret a tengerben, megtörténik.”

Kérj! Ez az első lépés. Ezután pedig elhiszem, hogy meg is történik.
Várok rá. Kérek és türelemmel várok, mert innentől nem tudom,
hogy minek kell történnie. A világ gigantikus nagy gépezetének
működése nem az én hatásköröm. Hagyni kell. Lazítani. Ennyit
kell tennem. A kérés maga az alkotás. Az „alkotás” után pedig a
dolgok megmozdulnak. Nem arról van szó, hogy nem kell csele
kednem semmit. Sőt nagyon sok teendőm van. Arról van szó, hogy
nem kérdőjelezem meg az ezután történő eseményeket. Elfogadom
azokat. A célomhoz vezető út fontos állomásának tekintem őket.
Életemben számtalan, eleinte rossznak tűnő eseményről derült ki
később, hogy valójában hatalmas szerencse volt, semmi más.
Ha kívántam valamit, akkor az utána történő változásoknak nem
szabad ellenállnom. Nem avatkozhatok bele az események mene
tébe görcsösen ragaszkodva az elképzeléseimhez. De hányszor
szembesültem vele, hogy az általam legjobbnak tartott megoldás
egy problémára tulajdonképpen a lehető legrosszabb volt!
Ha teniszezem és elütöm a labdát, nem szállhatok a labda helyett.
A labdának magától kell szállnia, azon erők szerint, melyeket az
ütéskor tettem bele.

Hagyni kell a dolgokat. Jobb azt mondani: rendben, most
arra figyelek, milyen új feladatot, problémát kapok, milyen
új esemény történik az életemben, és megpróbálom azt
megoldani, mert az már a megvalósulás része.
Azt hiszem, így működnek a dolgok, a láthatatlan szálak.
Ki vagy mi működteti? Azt nem tudom…

Jézus a kereszten azt mondta: „Atyám, kezedbe ajánlom
lelkemet”. Akkor én, sokkal kisebb volumennel így is
fogalmazhatnék: Uram, kezedbe ajánlom kérésemet.
Tedd, amit kell, én meg figyelek az „üzenetekre”, hogy mit
kell útközben tennem. És legyen az bármi, megteszem.

A gyaloglás művészet, mint ahogy az élet helyes megélése is az:
meg kell találni az összhangot test és lélek között, meg kell találni
a tempót. Itt, ha nem a saját ritmusomban megyek, akkor végem;
ha gyorsabb vagyok, ha lassabb, mert ha máshoz igazodok, akkor
kifáradok, hiszen az nem az Én tempóm, nem az Én ritmusom,
nem az Én életem.

Ha saját tempómban megyek, lehet, hogy örökre elveszítek így egy
ismerőst. Az is előfordul, hogy éppen ezért látok viszont valakit.
De az életemet nem határozhatja meg véglegesen és teljes mértékben
egy másik életút, egy másik tempó. Segítheti, hátráltathatja, gyorsít
hatja és lassíthatja, de nem lehet teljesen az enyém.

Amikor utánajártam a Camino történetének, örömmel
tapasztaltam, hogy IV. Károly és Dante szintén megjárta
előttem az utat. Megnyugodtam. Ha Danténak megfelelt,
akkor nekem mindenképpen megfelel. Nem lehet véletlen,
hogy évszázadok óta emberek ezrei vágnak neki évente
a távnak. Nem, ez nem lehet véletlen. Az emberek érzik,
hogy ez egy lehetőség. Én is érzem. A kérdés tehát nem
az, hogy megkapom-e, hanem, hogy miképpen kapom
meg a válaszaimat.

Ez az élet: vagy egy út, vagy egy végeláthatatlan labirintus.
Mindenkinek saját választása szerint.

Egy zarándoktársam gitározni kezd. Gyönyörűen játszik.
Nem tudom, ki ő, honnan jött, mi a foglalkozása. Csak a zené
jét ismerem. A hangok betöltik a teret, és számtalan emléket,
érzést hoznak felszínre a vándorok hallgatótáborában.
Ilyen egyszerű ez: egy ember élményt okoz mások számára név,
kérés, alkalom, rákészülés nélkül. Igen könnyű adni, nem kell
mást tenni, mint önmagunk lenni, azok, amik vagyunk, zené
szek, költők, mesterek, gondolkodók, segítők.

Még egy nap, és a Cruz de Ferróhoz érek. A nagyváros
zajos kontrasztjával, magas falaival mintha felkészítene
az élményre. Alig egynapi járóföldre már a hegyekben
járok, apró falvakon keresztül visz az út, de most még
zajos utcákon sétálok, nyüzsgő piac tömegén vágok át.
Fent kék az ég. Ez az egy soha nem változik, bárhol járok.

„Ismerlek téged” – mondta. Erre is bólintottam. Az út kanyarjaiban
nem egy olyan emberrel találkozunk, akiről valahogy tudjuk, hogy
valahol, valamikor találkoztunk már. Nem személyesen, mégis
ismerjük a másikat, mint egy érzést, gesztust, gondolatot.

Az út felén túl egy hegybe ütközik az ember. Azon áll
egy magas oszlop, annak tetején pedig egy feszület.
Azt mondják, a zarándokok eddig a feszületig hozzák
el terheiket, gondjaikat, bánatukat és feladatukat.
Mindezeket a terheket kövek jelképezik, amiket álta
lában a kereszt előtti településről cipel fel az ember.
Felviszi, és otthagyja. Jelképesen leteszi terheit, és az
utat nélkülük folytatja tovább. Eddig tartott a múlt,
ekkor van a jelen, és ezután kezdődik a jövő.

Még a falu határában felkaptam egy követ. Egy föld
rakásból állt ki. Amint kikapartam a földből, rögtön
kiderült, hogy sokkal nagyobb és élesebb is, mint
ahogy azt első látásra megítéltem, de persze ez nem
volt baj. Nem dobtam vissza, hiszen az ember sem
válogathatja meg a hibáit és bajait. Ha ekkora, hát
ekkora. Felfelé menet többször eszembe jutott: hát
igen, így vonszoljuk magunkkal a problémákat is.
Nehéz, fáj, de mégis az enyém, és olyan nehéz le
tenni! Aztán felértünk. Lassan leeresztettem a követ.
A kezemet nem vágta tovább. Izmaim ellazultak.
Könnyebb lettem. Sokkal könnyebb…

Csendes falucska zarándokszállásán ücsörögtem.
Félelmeimet, az életbe, önmagamba vetett kétsé
geimet vettem sorra. Túl sok volt belőlük. Ekkor
a telefirkált falra esett a pillantásom, és a zarán
dokok sok-sok tucat falra rajzolt ábrája és írása
között egy vékony, piros filccel írt mondatocskát
fedeztem fel. Pár szavas írás volt csupán: Élj bol
dogan, ne siess! Elvigyorodtam. Ha ez nem üzenet,
akkor mit hívunk annak?

Az élet – legyen az rövid vagy hosszú – egyik fényes kincse a barátság. Az út akár
életre szóló barátságokat szül, és régi barátságokat erősít tovább. A közös emlékek
összekötnek. Van, mikor mellettem lépked, van, mikor napokra lemarad, vagy én
maradok le mögötte, de mikor találkozunk, egymásra nézünk, saját átélt élménye
inket látjuk meg a másik szemében, és ez az érzés mélyen bennünk marad.
Amikor tanúi vagyunk egy ember bánatának, örömének, amikor valaki mellénk
ül, ha éppen sírunk, vagy éppen önfeledten nevetünk, barátság születik, szeretet.
Ez tartja össze a világot.

A nagy életünk is ilyen. Ott is egyetlen cél felé halad mindenki: boldog akar lenni.
Ki így, ki úgy, saját boldogság-célja felé gyalogol. De a nagy életünkben nincsenek
kitaposott ösvények, nincsenek sárga nyilak, melyek megmondják, merre menjünk.
Jó tanácsok, mások élete, elődeink, szüleink példája (főleg az) mutatja az utat, és mi
azon „nyilak” szerint haladunk nap mint nap saját Compostelánk felé. De eközben
egyszerűen elfelejtjük tisztelni a másikat, szeretni azért, mert ő is ugyanazt akarja
elérni, amit mi: beérni a célba, és boldognak lenni. Irigykedni, utálkozni kezdünk.
Haragszunk mindenkire, aki nem azt teszi, amit mondunk, és elfeledkezünk arról,
hogy mindenki egyfelé halad.

Kicsi-nagy
Látom magam a végtelen semmiben,
Amiben szépen benne van minden.
Ott ülök benne rég
Én, a mindenség.
Van egy mondás: „Az élet az ember komfort
zónáján kívül kezdődik.” Az életben mindig
vannak feladatok, nehézségek. Ezek sokszor
annyira kellemetlenek, hogy ki akarjuk kerülni
őket. Viszont kizárólag ezeken ÁTJUTVA lehet
megoldani a dolgokat. A problémák, a nehéz
ségek, az akadályok jelentik a kapukat céljaink,
kívánságaink eléréséhez. Azokon át tudunk
eljutni a jobbhoz, a fejlődéshez. Ha kibontom
egy pillangó bábját, a pillangó meghal, mert
kell a kikeléshez az erőlködés.

Látom magam a parányi mindenben,
és látom, hogy így van ez rendben.
Én nem mozdulok meg,
minden más remeg.
Boldog vagyok, hogy benne van minden,
Egy kis pontban, amiben semmi nincsen.
Látom magam minden emberben,
Bennük virágzik minden szervem,
Bennük fut a vérem,
Úgy vélem.
Látom magam mindenki lelkében,
Meghúzódom halkan, szerényen.
Ami nekem fáj,
Nekik is fáj.
Látom magam mindenkiben szépen,
És az utolsó pillanatig bátran remélem,
Hogy ha magukba néznek csendben,
ők is meglátnak engem.

Csendesen bandukoltam társaim mögött, akikkel
két napja együtt fogyasztottuk a kilométereket.
A világ addigra a Camino által egyszerűbbé vált,
és lemállott róla mindaz, ami fölösleges.

Következő reggel akkora hullócsillagot láttam beleesni
a gomolygó páraködbe, hogy érzésem szerint bármit
kívánhattam volna, egy percen belül biztos teljesül.
Kívántam is.

S A N T I A G O

D E

Amikor Santiagóba érkeztem, utam először a székesegyházhoz
vezetett. Beálltam a Szent Jakab kapunál a hátizsákos és hátizsák
nélküli emberek kígyózó sorába. Megtekintettem Szent Jakab
ereklyéjét, és hátulról megfogtam az oltár mögött lévő Szent
Jakab szobor vállát. Hagyományok, melyet a zarándokok – és
a többi turista is – csak a szent évben tudnak megtenni, mint
amilyen 2004 is volt. A rohanás, az időjárás és az egész hely
hangulata azt éreztette velem, hogy én csak egy turista vagyok,
aki eljött Santiagóba, és volt olyan lökött, hogy ezt heteken
keresztül tette. Gyalog, egy hátizsákkal, hegyeken-völgyeken
keresztül. Megérkezett, beáll a többi turista közé a sorba, megnézi a látványosságokat, és majd elmesélheti otthon a rokona
inak, barátainak, hogy milyen szép is Santiago, milyen hatalmas
a székesegyház, és milyen kár, hogy rossz idő volt.
Hol vannak a csodák? Hol van a megtisztulás? Hol van annak
a hatása, hogy az imént keresztülmentem a Szent Jakab kapun?
Erről szólt volna az út? Megérkeztem, túráztam egy jót, még
néhány napig továbbmegyek Finisterrébe, és aztán hazatérek.
Akkor ez most valóban zarándokút volt, vagy csak végigmentem
egy úton, amely ki van táblázva, hogy az emberek el ne téved
jenek? Mit rontottam el?
Ezek a gondolatok kavarognak bennem, miközben a székesegy
háztól bandukolok fel a dombra, ahol a zarándokoknak esti
menedéket nyújtó kolostor áll. A szálláson levetem vizes bakan
csomat, kicsavarom ruhámból a rengeteg vizet, amit a vihar
beledolgozott. Körbenézek a teremben. Több tucat embert látok
magam körül, akik hasonló dolgot csinálnak éppen. Vajon nekik
is ezek a gondolatok járnak a fejükben? Megkapták azt, amire
vártak, vagy ők is a csalódottság érzésével küszködnek?
Az esti zarándokmisén ülök. A székesegyház zsúfolásig tele van.
Már pótszékből sem fér el több. Körülöttem áramlik a tömeg,
zsibongó emberek, csattogó fényképezőgépek, vakuk villogása.
Lehangoló, kiábrándító, és nem értem, miért is szenvedtem
egy hónapon keresztül azért, hogy most itt lehessek.

C O M P O S T E L A

Ülök egy pótszéken, és továbbra is a kételyeim mardosnak.
Aztán megpillantok a tömegben néhány ismerős arcot, akiket
a többi turistától már csak a botjuk, a nyakukban lógó kagyló
és az egész testükről leolvasható fáradtság különböztet meg.
A hátizsákjukat már lerakták a kolostorban, száraz ruhába búj
tak, hogy eljöjjenek a zarándokmisére, és megpecsételtessék
útjuk végét. Egymásra nézünk, és mosolygunk. Hirtelen eláraszt
valamilyen melegség, amikor a szemükbe nézek. Érzem, hogy
valami közös bennünk. Az út megtétele és élménye immár
kitörölhetetlen. Lehet, hogy soha többé nem találkozunk az élet
ben. Csak napok óta ismerjük egymást, mégis emlékezni fogunk
egymásra. Mertünk önmagunk lenni. Nyíltan, gátlások nélkül
megismerni és szeretni a másikat. Osztozkodni az ételen, a ví
zen, a szeretetben és az út élményében. Újra lepörögnek szemem
előtt az események attól a pillanattól kezdve, hogy leszálltam a
vonatról Saint-Jean Pied-de-Port-ban.
A Miro és Izabelle pillantásában rejlő melegség kizökkentett
eddigi melankóliámból, amit részben az okozott, hogy tudtam,
itt már vége van az útnak. Ahogy visszaemlékeztem az útra,
az emberekre, az élményekre, rájöttem, hogy hamis elvárásokat
görgettem magam előtt. Itt én is ugyanolyan turista vagyok,
mint bárki körülöttem. Nem Santiago maga, hanem az út volt
a lényeg. Nem szabad egy naptól várni a csodát, hiszen a csodák
egész utunkat átitatják. Hinnünk kell saját magunkban, a körü
löttünk lévő emberekben, a világban és Istenben.
Két szempár kellett ahhoz, hogy véget érjenek tipródásaim.
Most már lélekben is pihentem a széken, és nem csak a lábaimat
pihentettem. Nyugodt voltam, és vártam a szertartás kezdetét.
Mivel nem tudok spanyolul, az istentisztelet szövegéből semmit
sem értettem, de tudtam, úgysem ez a lényeg. Már nincsenek
hamis elvárásaim, hanem hagyom, hogy a mindennapok apró
csodái jelentsék nekem a boldogságot.
P. T.

Itt megállok: Hát beértem! Ezt a teret tekintem a végcél
nak. Innen hivatalosan még néhány méter és egy árkád
választ el attól, hogy a templom előtti főtérre tegyem a
lábam, de nekem itt a végcél. Itt érnek össze a szálak
ezer helyről. Tavaly itt láttam meg barátaim arcán azt,
ami aztán engem is „végighajtott” az úton.

Elég, ha nyitott vagyok, és elgondolkodom azon, amin eddig nem gondol
kodtam el. Új élményeket fogadok be. Elfogadom, hogy ugyan nem látok
minden színt a szivárványból, de attól még azok a színek ott vannak, és
ha figyelek rájuk, akkor megérezhetek belőlük valamit. Keresni kell hát.
És ha keresni kezdek valamit, akkor találni is fogok valamit.

A Caminónak annyi arca van, ahányan
végigmennek rajta. Vannak közös voná
sai, de nincs két ember, akinek pontosan
ugyanazt jelentené.

Az ember is olyan, mint egy hullám az óceánon. Amíg fönt van,
addig látszik, addig egy hullám, habbal, erővel, lendülettel, permettel.
De a hullám elmúlik, mert az elmúlás benne van a természetében.
És talán a hullámok gyászolják egymást, talán félnek, hogy mi lesz,
ha visszasüllyednek, de az óceán… ő nem gyászolja a hullámokat,
hiszen az is ő. Miért tenné?

Négy dolgot kellett mindenképpen elintéznem:
úsznom kellett az óceánban (legyen az bármilyen
hideg); be kellett ülnöm a templomba; fel kellett
sétálnom a világítótoronyhoz és megvárnom a
naplementét; és egy ruhadarabomat el kellett
égetnem, ezzel jelképesen lezárván a múltat
és megnyitva a jövőt.

Sokan vannak itt, akik nem tudják abbahagyni a gyaloglást, meg
fordulnak és elindulnak visszafelé az úton. Talán eddig ez volt
az egyetlen jó, céllal rendelkező dolog az életükben, és nem merik
abbahagyni. Megértem őket. Talán visszafelé kitalálják, mit akarnak
a gyaloglás után. Melyik következő utat választják. Mert erről szól
a dolog. Minden alkalommal új utat választunk, ha kell, ha nem.
A kérdés, hogy szeretni fogjuk-e vagy sem!

www.elcamino.hu
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