
9 komment18

3 komment61

5 komment111

22 komment27

Kvázi-vita Horthyról,
Sztójayról és Szálasiról
Gecse Géza

Az a fajta „vita”, amit a Karsai – Ungváry
szerzőpáros folytat, nem egyszerűen „agitációs
propaganda”, hanem teljesen alkalmatlan rá, hogy
épeszű embert meggyőzzön állításaik
valódiságáról.

A pfalzi óriásnál
Dési András 
(Népszabadság)

2016 Európája azonban radikálisan különbözik
attól, amit Kohl és társai felépítettek. Az integráció
sebessége egyre jobban távolítja egymástól a
centrumot és a perifériát.

Nyelveteket, technikátokat
megtanultuk...
Czakó Gábor 
(Magyar Idők)

A muzulmán vendégmunkások beolvadásáról
szónokolni orcátlan hazugság. A muszlimok saját
városnegyedeikben őrzik, gyakorolják hitüket,
szokásaikat.

Ki az a „Brüsszel”?
Balázs Péter 

(Népszabadság)

A magyar kormány bárhova néz, minden uniós
intézményben először a saját tükörképét láthatja.
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Nem tudok lelkesedni a kommunista Nagy Imréért
Krómer István, Ungváry Rudolf, Kende Péter, Nagy Imre, történelem, 1956,
vélemény, belföld, Nagy Imre, Donáth György, szoborállítás, szobor,
emlékezetpolitika, Tóta W. Árpád, Rákosi Mátyás, katolikus, Lengyelország,
abortusz, kommunizmus, Petőfi-kör, Fidesz, Orbán Viktor.

2016. április 21. 13:56

Ajánlás a Google-on

Az aktív politikus Nagy Imre iránti lelkesedés társadalmi szintű Stockholm-
szindróma, a jó börtönőr iránti kényszerű vonzalom. És higgye el Kende Péter,
annak idején milliók voltak így: a kifosztottak, internáltak, a meggyilkoltak
hozzátartozói.

„Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy élenjáró véleményformálók több mint
kétszeres terjedelemben reagáltak a politikai kettős mérce ellen írt cikkemre, bár Ungváry
Rudolf számára az inkább csak ürügy volt, hogy ismert Orbán- és Fidesz-ellenes kritikáját
ismét megfogalmazza. Kende Péter professzor azonban érdemben vitatkozott; kár, hogy
mondandóm egyik kulcseleme elkerülte a figyelmét. Azt írja ugyanis, hogy »Krómer
semmit sem akar tudni arról a halálmegvető bátorságról, amellyel Nagy Imre az utolsó
pillanatig kitartott...« Ezzel szemben én szó szerint az általa hiányolt kifejezéssel ismertem
el, hogy Nagy Imrét »az élete végén tanúsított halált megvető bátorsága közös hőssé
avatta«. Ezt tekintetbe véve álláspontunk a lényeget, a kettős mérce elutasítását illetően
nem áll messze egymástól, legfeljebb nem tudok a Petőfi-körös egykori ifjú
reformkommunista szemével tekinteni Nagy Imre – Rákosiénál kétségtelenül
emberségesebb, amit szintén nem hallgattam el – kormányzati szerepére.

Az én szememben, akinek apja (katolikus meggyőződésű kőműves) a hatvanas években
azt is megtagadta, hogy gyermekei kisdobosok és úttörők legyenek, az aktív politikus
Nagy Imre iránti lelkesedés társadalmi szintű Stockholm-szindróma, a jó börtönőr iránti
kényszerű vonzalom. És higgye el Kende Péter, annak idején – noha hangjukat
elnémították – milliók voltak így: a kifosztottak, internáltak, a meggyilkoltak hozzátartozói,
akiknek persze a kisebbik rossz volt az 1953 utáni Nagy Imre, de hát ki mást választhattak
volna, amikor a szovjet megszállók kollaboránsai minden lehetséges alternatívát a
legbrutálisabban semmisítettek meg. És még a forradalom első napjaiban sem volt szó
szabad, demokratikus megoldásról, hiszen Nagy Imre először statáriumot hirdetett, és
csak később, az eseményekkel sodródva lépett tovább és tovább. Az életáldozat azonban
rendkívül komoly dolog – a mi hitünkben a jobb lator ugyanolyan szent, mint a mindig
hűséges János apostol. Ezért azután semmiféle gyűlölet nincs bennem Nagy Imre iránt,
pusztán a tényeket igyekszem a magam tudása és meggyőződése szerint megismerni és
megismertetni. Tényeket, amelyeket »szégyenlősen« elhallgatni szokás. 

Ha gyűlölködést keres Kende Péter, olvasgassa pl. Tóta W. Árpád cikkeit, aki legutóbb
»néhány nevetséges maskarába öltözött, mikulásbottal integető kókadt fasz«-ként
referálja a lengyel püspököket; avagy némely portál »toleráns« kommentelőit. Ha csak a
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időrendben  | fordított időrendben  | értékelés szerint

Antigoné 2016. április 21. 14:14

A mi eltévelyedett báránykánk jó bárányka, a tiétek báránybőrbe bújt
farkas.
Ez a ballib alapállás.

Senye Péter 2016. április 21. 14:59

Nagy Imrének két szerepet osztott a sors.

Mint kommunista legalább elismerte valamennyire a gazdasági törvényeknek pártja
akarata felett álló erejét, ezért nyerte el 1953-ban a többi szovjet vezetőnél
valamennyire szélesebb látókörű, jóllehet nem kevésbé véreskezű Berija bizalmát.

1956. őszén arra a meggyőződésre jutott, mint jó két és fél évtizeddel később
Pozsgay, ha a népnek nem kell a kommunista rendszer, a néppel tart. Ezt halála árán
is vállalta.

Csigorin 2016. április 21. 15:15

Nagyot nem azert vegeztek ki ahogy 56-ban viselkedett. Kadar se tett
kevesbe november 1-jeig, meg szovjetellenes nyilatkozatokat is tett.

Azert tettek el lab alol, mert o Berija embere volt, Kadar pedig Hruscsove. A Kremlben
pedig mar eldolt a harc korabban.

12 komment224

73 komment527

21 komment230

2 komment11

44 komment629

2 komment21

61 komment3568

107 komment7122

Kohl-Orbán-találkozó: jön a
politikai videobíró
Csontos János 
(Magyar Idők)

Azért fogunk a népszavazáson a történelmi
bűnnek számító kvótarendszer ellen voksolni,
hogy kinyilvánítsuk: Európa vezetői
cserbenhagyni készülnek Európát.

Hátba szúrva érzem magam
Novák Előd 
(Facebook)

Nagyon fáj, de tiszteletben tartom az elnöki
döntést, hogy mégis másokkal szeretne együtt
dolgozni, akik mellesleg kitűnő jelöltek lehetnek.
De a vétójog tömeges alkalmazása annak a
szabálynak a megkerülése, hogy a versenyt
biztosítani kell.

Nem tudok lelkesedni a
kommunista Nagy Imréért
Krómer István 
(Népszabadság, Mandiner)

Az aktív politikus Nagy Imre iránti lelkesedés
társadalmi szintű Stockholm-szindróma, a jó
börtönőr iránti kényszerű vonzalom. És higgye el
Kende Péter, annak idején milliók voltak így: a
kifosztottak, internáltak, a meggyilkoltak
hozzátartozói.

Én a fantasztikus irodalmat
választottam
Fekete I. Alfonz 
(Irodalmi Jelen)

A fantasy valószínűleg a legősibb irodalmi eszköz
arra, hogy a valóságról beszéljünk. Csak egy
megszólalási módot választottam, nem szerettem
volna értékítéletet csatolni hozzá. Interjú.

Nem vagyok szélsőséges,
sem keményvonalas
Szávay István 
(Facebook)

Korrektebb lenne egy ilyen döntés, ha bármi
előjele mutatkozott volna, ha Gábor két év alatt
akár csak egyszer is kérte volna, hogy valamit
máshogy csináljak, valamit ne tegyek, többet
dolgozzak, jobban kommunikáljak, akármi.

Egyértelmű volt, hogy ezt
akarom csinálni
Bodoky Tamás 
(Magyar Narancs)

Feljött a rendszergazda, hogy figyelj, gyere már
le, mutatok valamit, és amikor lementem hozzá,
megmutatta az első Netscape-et, hogy csináltak
egy ilyet, és úgy hívják, hogy web. Interjú.

Kohn és Grün meg a
vasárnapi boltnyitás
Zárug Péter Farkas 
(Mandiner)

Szegény KDNP-n ilyenkor látszik igazán, hogy ő
maga is csak kreált politikai terméke a Fidesznek,
politikai smink a valóban nemzeti, keresztény és
konzervatív szavazók felé.

Jobb életre vágyik? Legyen
tömeggyilkos!
Stumpf András 
(Mandiner)

A Breivik-ügy túlmutat önmagán, lisztcsomóként
sűrűsödik az emberijogizmus kifőzdés
sóskájában. A szószban, amelyben feloldódik bűn
és büntetés, jog és kötelesség, tett és
következmény, s amelyben fuldokolva oldódik fel
Európa is.

Megdöbbent és elszomorít a
vs.hu által indított lejáratás

30 2

leghalványabb hasonlóságot felfedezi ezek és az én érvelésem között, meghajtom fejem
ítélete előtt, így azonban sokak nevében tiltakozom az ellen a sajnos széles körben
alkalmazott megbélyegző eljárás ellen, hogy a bal-liberális kánontól eltérő vélemény
kifejtését gyűlölködésnek minősítsék.”

(Krómer István Kende Péternek és Ungváry Rudolfnak írt válaszát a nyomtatott
Népszabadság 2016. április 12-i száma részben leközölte olvasói levélként, azonban a
NOL.hu-n nem jelent meg. A szerző a Mandiner rendelkezésére bocsátotta a teljes
szöveget.)

Népszabadság  Krómer István: „Utálja az Úr a kétféle súlyt”

Népszabadság  Ungváry Rudolf: „…vedd ki előbb saját szemedből a
gerendát!”

Népszabadság  Kende Péter: Nagy és Donáth, két mártír

A dzsungel könyve
április 21-tól

Egy árva fiút a dzsungelben
farkasok nevelnek fel egy
medve és egy fekete párduc
segítségével.

Beépített tudat
április 21-tól

Egy CIA-ügynök emlékeit és
képességeit egy veszélyes
elítélt testében ültetik át.

Én és Kaminski
április 21-tól

Egy fiatal újságíró,
Sebastian cikket ír a nagy
művészről, Manuel
Kaminskiről. A srác reméli,
hogy Kaminski hamarosan
meghal, ugyanis akkor
gyorsan el tudja adni az
írását.

Moziműsor

»

»
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Bauer Béla 
(Facebook)

Megdöbbent és elszomorít az a lejáratás, amelyet
a Századvég és – amint az leveledből is kitűnik –
ellenem, valamint kollégáim, és az általam is írt
tanulmányok, kutatások ellen indított a vs.hu.

Mi az a trash-líra?
Lázár Helga 
(Színház.hu)

Helyette egy erősen képekre komponált,
vizualitásában letisztult, zeneiségében domináns
előadás lesz, amiben fognak azért űrdresszekben
is ugrálni majd zúzda zenére. Trash-líra. Vagy
fantasy-reality. Ilyesmire érdemes készülni.
Interjú.

Csak az fontos, aki a Fideszre
szavaz
Domány András 
(hvg.hu)

Az erdélyi, felvidéki, délvidéki magyar szavazó
fontosabb, mint aki maga ment külföldre.

A bolt kinyit, a szívünk bezárul
Surján László 
(Facebook)

Vasárnap nem a boltokat, hanem a szívünket
kellene kinyitni.

A cirkusz folytatódik
Kis Ferenc 
(Magyar Idők)
Amikor a permanens tiltakozást fenntartó
pedagógusok és érdekvédők a gyerekek jövőjére
hivatkoznak, el kellene gondolkodniuk azon is,
hogy ez a cirkusz milyen példával szolgál a
felnövekvő generációnak.

Buktatás
Hargitai Miklós 
(Népszabadság)

Bármekkora a kísértés, nem fogunk félig tele-félig
üres poharakkal példálózni, hanem kimondjuk
bátran: ez így karcsú. Nem az kevés, amit a
pedagógustársadalom tegnap mutatott – azzal
van a baj, amit az elmúlt években elmulasztott.

Ajánljon Ön is véleményt!

legfrissebb kommentek

Mutimi: Ez relatív. Európában inkább átlagos.
http://www.nationma 18:00
Jobb életre vágyik? Legyen tömeggyilkos!

lacipaci: Tudod Svájc nagyon befogadó :) 18:00
Oplatka: Ezért nem érti egymást Magyarország és
a Nyugat

yasiko: de az sosem fog kiderülni ,hogy helyetted
ki lett volna jobb 18:00
Vona: Mindenkinél vannak jobbak

koronaszep: Egy jó tanár akkor is tanít, ha éppen
nem tanít. Ha másra nem,... 17:59
Gallóné: Megfenyegették a sztrájkoló tanárokat

moricka13: Olyan határozati javaslatot nyújtunk
be az MSZP-nek, hogy hagyjanak... 17:58
Vasárnapi boltzár: biztosítékot akar az MSZP

Barna61: Előd az utód? 17:56
Hátba szúrva érzem magam

Szvidrigajlov: Na azért elemezzük már mi
kapható a Bolt-ban... Ország... 17:55
Kohl-Orbán-találkozó: jön a politikai videobíró

Fahrenheit 451: egy kis pénzügyi- gazdasági
világválság miatt kellett áfát... 17:55
Fidesz: A szocialisták mindig becsapták az
embereket
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Mutimi: Az is lehet. 17:51
Ezért sztrájkolok tanárként

radír: Ez a seggnyaló sötét pribék hiányzott még
a szocialista... 17:50
Ki az a „Brüsszel”?

POLITIKA

Ellenszélben
Tinnyei István: Mint macska az ajtó előtt
NATO tagság marad, az Unió ügyeibe való
belepofázásra nem lesz lehetőségünk, és a pénz
sem fog csordogálni.

Kettős Mérce
NE HÚZZATOK HASZNOT KULKA JÁNOS
BETEGSÉGÉBŐL!
Hiába a család kérése, hogy csupán a hivatalos
közlemények alapján számoljon be a sajtó Kulka
János állapotáról, a bulvárlapok, de sokszor a
nem-bulvár média is pletykákra, állítólagos
barátok sztorijaira hivatkozva, lényegében percről
percre közvetíti a színész állapotát.

Orbán naptár Blog
ORBÁN NAPTÁR 2016
A nagy érdeklődésre való tekintettel újra kapható
a 2016-os Orbán Viktor naptár, most különösen
vígasztaló és erőt adó bölcsességekkel.

Mozgástér blog
Németország: mindenki vesztett
Angela Merkel talán kezdi megérteni a választók
üzenetét.

Spíler blog
Ezt nagyon benyalta a Pedagógusok
Demokratikus Szakszervezete
Fideszesnek hazudta a baloldali polgármestert a
PDSZ. Most akkor kinek kellene bocsánatot
kérnie?

törökgáborelemez
Nekrológ
A politikai elemzés halott. Megölték. Megöltük. S
még az sem biztos, hogy sajnálni kell ezért.

iflgazdasag.blog.hu
Minden, amit a NOK-ról tudnod kell...
Kiválogattam nektek az izgalmasabb részeket,
hogy megértsétek a NOK-nak a buktatóit. Van
belőle...

Mozgástér blog
Pukli Párt
Ne legyenek kétségeink: Pukli István politikus
szeretne lenni. Mint ahogy 2007-ig az is volt, csak
még jókor kiugrott Gyurcsány süllyedő hajójából.

Danube Institute blog
Brexit: szabad-e vitázni az EU-tagságról?
Cameron miniszterelnök teljes mértékben elítéli az
ötletet és kijelentette, hogy nem hajlandó részt
venni az efféle „cirkuszban”.

NOL blog
Orbán jó, kár, hogy gazemberekkel van
körülvéve
Ő vette körül magát velük, de nem tudhatta hogy
mifélék.

KÖNYV

Könyves Blog
Könyvesblokk: 5 szlovák könyv, amit ne hagyj
ki a Könyvfesztiválon
A Könyvfesztivál díszvendége ezúttal Szlovákia
lesz, ezért mutatunk öt friss szlovák könyvet, amit
semmiképpen ne hagyj ott a Millenárison.
Szakítólíra, szerelmes nyugdíjasok és a szlovák
Oskar Matzerath a Könyvesblokk speciálban.

Kis Könyves Éj Blog
Ha én könyv volnék, a Láng-Tékában
szeretnék lakni…
Ha én könyv volnék, a Láng-Tékában szeretnék
lakni… Mert ott elhúzható könyvespolcok vannak.

Könyves blog
2016-tól a kamaszokhoz is szól a Szívünk rajta
Negyedévente szemlézi a gyerekkönyveket és

/cikk/20160420_viola_beata_ezert_sztrajkolok_tanarkent#comment4771199
/cikk/20160421_balazs_peter_ki_az_a_brusszel#comment4771197
http://ellenszelben.blog.hu/2016/04/20/tinnyei_istvan_mint_macska_az_ajto_elott?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201604
http://kettosmerce.blog.hu/2016/04/19/ne_huzzatok_hasznot_kulka_janos_betegsegebol?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201604
http://orbannaptar.blog.hu/?utm_medium=lista&utm_campaign=bloghu_cimlap&utm_source=keres%C3%A9si tal%C3%A1latok?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201604
http://mozgasterblog.hu/blog/nemetorszag_mindenki_vesztett?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201604
http://spiler.blog.hu/2016/03/17/ezt_nagyon_benyalta_a_pedagogusok_demokratikus_szakszervezete#more8488922?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201604
http://torokgaborelemez.blog.hu/?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201604
/2016/03/17/az_allam_beszallt_az_mlm_jatekba_30_tamogatassal_minden_amit_a_nok-rol_tudnod_kell?utm_medium=lista&utm_campaign=bloghu_cimlap&utm_source=keres�si tal�latok?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201604
http://mozgasterblog.hu/blog/a_pukli_part?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201604
http://danubeinstitute.blog.hu/2016/03/09/brexit_szabad-e_vitazni_az_eu-tagsagrol?utm_medium=lista&utm_campaign=bloghu_cimlap&utm_source=keres%C3%A9si tal%C3%A1latok?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201604
http://nol.hu/most-itt/orban-jo-kar-hogy-gazemberekkel-van-korulveve-1604703?system=cachefrissit&ajax=1?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201604
http://konyves.blog.hu/2016/04/20/szlovak_934?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201604
http://kiskonyves.blog.hu/2016/04/20/ha_en_konyv_volnek_a_lang-tekaban_szeretnek_lakni?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201604
http://konyves.blog.hu/2016/04/20/2016-tol_a_kamaszokhoz_is_szol_a_szivunk_rajta?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201604


friss ajánlólistával rukkol elő a Bookline és az
UNICEF Magyar Bizottság Szívünk rajta
programja, hogy segítsen kiválasztani gyerekeink
számára azokat a könyveket, amik koruknak,
élethelyzetüknek, érdeklődésüknek leginkább
megfelelnek.

Könyves Blog
Schein Gábor: A múlt előállítható, de meg nem
érthető
2006-ban megszűnt Bíró doktornő munkahelye,
bezárt a Lipót.

KONYHA

UniQuitchen
Áfonyalekváros, brie sajtos melegszendvics
Az áfonyalekvár és a brie sajt párosítása isteni!
Próbáld ki!

Más Tészta
Málnás, mascarponés szelet
Ha már sok-sok éve viseljük ugyanazt a frizurát,
akkor egyszer csak elkezd foglalkoztatni minket,
hogy milyen más fazon állhatna még jól. Más szín,
más hossz?

UniQuitchen
Kezdd a tavaszt üdítő, citromos ízekkel
Éppen-éppen, hogy csak itt van a tavasz és a
napos idő, de ez a citromos pite tényleg üdítően
hat, legyen bármilyen idő kint.

SPORT

Barcanoticias
Deportivo-Barcelona előzetes
A Deportivo beüti az utolsó szeget a "csapat
koporsójába" ? Vagy végre tényleg kimásznak
már a játékosok a hullámvölgyből. Ez a
legfontosabb kérdés a ma esti mérkőzés előtt.
Egy valami azonban biztos, a ma esti bajnoki
mérkőzés különösen fontos lesz a szezon
hátralévő részét tekintve.

Sakkozz Mindennap Blog
Carlsen - Tallaksen 1:0
Carlsen ma sem kegyelmez az ellenfél királyának.
Világos lép!

NFL HU Blog
Az utolsó esély! Trent Richardson a Ravens
játékosa lett.
A Baltimore Ravens tegnap bejelentette, hogy
szerződtette a Cleveland Browns és az
Indianapolis Colts korábbi running backjét Trent
Richardson-t.

ÚTON

Kulturjunkie Blog
Izgalmas programok várnak a Szigeten!
A Sziget Fesztivál az a hely, ahol a koncerteken
túli élet is zseniális. Az alábbiakban kiderül, hogy
miért.

Menetszél 2016
Ahogyan még nem láttam - Tavasz a
Nyugatiban
A Lajosmizsére tartó Csörgő utáni vadászatot
félbe kellett hagynom. Így a megszakított fotózás
folytatásához új helyszínt kerestem. Az előzetes "
műholdas" felderítés alapján a Nyugati Pu. és a
Rákos- rendező közötti vasúti csomópontot
szemeltem ki magamnak.

Fővárosi Blog
Útikalauz a 4-es metróhoz: Újbuda-Központ
Járjuk be együtt a 2014-ben átadott tíz állomást.

FILM

Filmajánlók Blog
A pálya ördögei
Az anime központi figurája Benjamin, akinek az a
nagy álma, hogy egyszer híres focista lesz. Mi
tagadás, ügyesen bánik a labdával, mondhatni
született tehetség, ám ez még önmagában kevés
az álmok valóra válásához. Először nem árt
csapatot keresni, ahol megmutathatja magát.
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Brilliáns Film Blog
De Sica: Biciklitolvajok (Ladri di biciclette,
1948)
Vittorio De Sica filmje a neorealista filmtörténet
egyik legszebb alkotása. Az irányzat jellemzője,
hogy a háborúutáni valóságot tárja elénk, amatőr
szereplőkkel, valós külvárosi helyszínekkel.

Filmvilág
Nézd meg A kéz életét!
Borsody István és Kiss Sándor Kéz élete című
filmje korábban a Mediawaven és a XI.
Aranyszem Operatőr Fesztiválon is elnyerte a
legjobb kísérleti film díját. Most egy mexikói
filmfesztivál, a Kine Muestra versenyszekciójába
került be.

ÉRDEKESSÉG

GNL Színfolt
Menő a nagymama
A 21. század megváltoztatta a családon belül a
nagymamák szerepét. Fiatalabbak és privilegizált
kapcsoltban állnak unokáikkal.

Old Timer RNR Magazine
Wolfmother – Andrew Stockdale: „Fényes jövő
előtt áll a rockzene”
A Wolfmother frontembere, Andrew Stockdale úgy
véli, hogy napjainkban nagyon élvezetes lett a
rockzene és fényes jövő áll előtte.

MÉDIA

Média 2.0
Felfalja a magyar internetet a Facebook
Már az egész világon elérhető a Facebook Instant
Article, amivel azonnal, betöltési idő nélkül
olvashatunk cikkeket mobilról. A New York
Timestól a Buzzfeedig a legnagyobb lapok vettek
részt a fejlesztésében, amivel már rá sem kell
mennünk annak az újságnak az oldalára,
amelyiknek az anyagát el akarjuk olvasni.

Médianapló
Miért szűnt meg az ifjúsági Pulitzer-díj?
Két magyar fotóriporter megkapta az újságírás
legrangosabb kitüntetését. Csakugyan
megrendítőek az újdonsült Pulitzer-díjas Szabó
Bernadett és Balogh László fényképei a
menekültek magyarországi hányattatásairól.
Miközben az elismerő sorokat olvastam róluk,
ugyanaz a hiányérzet kerülgetett, mint néhány
nappal ezelőtt.
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