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 7 

Bevezetés

Ez a könyv azért született, hogy a szabadság valós, élõ élmé-
nyével ajándékozzon meg. Erõteljes hívás mélyen önma-

gadból: vár, hogy hazatérj a kegyelem határtalan jelenlétébe, 
amely mindig itt van. Ez az írás nem könnyû, gyors olvas-
mány, ahonnét összecsipegethetsz még egy kis tudásmorzsát, 
még néhány anekdotikus csemegét: a végtelen fenséges meg-
tapasztalását kínálja neked. Meghívás arra, hogy elengedd 
magad, s csendben megnyugodva, mélyen megnyílj a jelenlét 
elõtt, amelynek nincs szüksége szóbeli kifejezésre – itt talál-
ható, a szavak között. Ha most megállsz… szünetet tartasz… 
és lecsendesedsz, érezni fogod magad körül azt az erõt, amely 
befelé húz, önmagadba, az ott várakozó szótlan bölcsességhez. 
Ez a jelenlét önnön lényeged. Hatalmas, szabad és tökéletesen 
teljes, egész. Óriási, még meg nem született lehetõség, telve 
kreativitással, zsenialitással és bölcsességgel – bármit képes 
létrehozni. Lüktet benne az éltetõ kegyelem, mindig jelen van, 
és folyamatosan elérhetõ. Ebben a könyvben megtalálod, ho-
gyan nyithatsz természetesen és könnyedén e tökéletes jelen-
létre; eszközöket kapsz, hogy eltakaríthasd a megtapasztalás 
útjában álló esetleges akadályokat, s mindezt nagyon is való-
ságos, gyakorlati, könnyen megvalósítható módon.

Ez a könyv nem a szabadságról szól. Vontatókötél, amely 
behúz téged, bele a végtelenbe, saját belsõ lényeged határtalan 
jelenlétébe. 

Olvasás közben kísérletezz, tapasztald meg az olvasottakat. 
Idd be a szavakat, ízlelgesd õket, hagyd, hogy elcsábítsanak, 
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hogy visszhangozzanak egész lényedben. Hagyj idõt magad-
nak, hogy átjárjon a mondatok közötti szünetekben rejlõ nyu-
galom és csend.

Az ott lévõ csend a végtelen ölelésébe hívogat. Ebben a pil-
lanatban is hív. Állj meg hát… lélegezz… Egész lényeddel hall-
gasd. A hívás ismerõs. Már régóta tudsz róla. Saját lényeged 
hív, hogy hazatérj!

A könyv minden egyes fejezete lényeged más és más vo-
natkozásában merít meg. Bár valójában nem lehet egyetlen 
szóval leírni ezt a határtalan jelenlétet, de vannak különbözõ 
tulajdonságok, amelyek belõle származnak. Ahogyan a rózsa 
illata sem maga a növény, így van ez a kegyelem különbözõ 
vonatkozásaival is. Bár maga a kegyelem szótlan, idõtlen, 
végtelen állapot, egyetlen jellemvonással meghatározhatat-
lan és leírhatatlan; jelenléte mégis a rózsához hasonlóan il-
latozik. A meghívás most arra szól, hogy engedd el magad, és 
vessz bele az egyes fejezetek illatába, hagyd, hogy a szabadság 
a maga teljes szépségében átöleljen, és engedd, hogy a mély 
tanítás könnyedén, önmagadból merüljön fel.

Az egyes tanításokat vezetett meditáció, belsõ szemlélõdés, 
gyakorlat vagy elmélkedés követi, amelynek célja, hogy segít-
sen még jobban megnyílnod – hogy közvetlen és tapasztalati 
módon vonjon be a hatalmas ölelésbe. A feldolgozó munka egy 
része nagyon mély és alapos, máskor az elmélkedés mindössze 
néhány percet vesz igénybe.

Minden egyes megtanult eszköz tovább dolgozik majd ben-
ned a nap további részében, s így még jobban elmélyül ben-
ned a béke, és jobban érzed majd a kapcsolatot önmagaddal 
és a környezetedben élõkkel.

Ez a belsõ, gyakorlati jellegû munka könnyen alkalmaz-
ható, és a hétköznapi életedbe is minden erõfeszítés nélkül 
beilleszthetõ.

Amikor már sikerült a maga egészében megtapasztalnod ezt 
a könyvet, lehet, hogy kedvet kapsz a rendszeres, napi belsõ 
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munkához. Véletlenszerûen is belelapozhatsz: hagyd, hogy tu-
datod a lapra koncentráljon, és kérd, hogy bensõd vezéreljen. 
Olvasás közben elengedett, kiterjesztett tudattal kövesd a sza-
vakat: hallgass mögéjük, hagyd, hogy tehessék a dolgukat, 
és engedd, hogy önnön lényeged e különleges minõségének 
ölelésében pihenj. Ahogy megnyílsz, mélyebb bölcsességed 
a legnagyobb természetességgel tárja majd fel önmagát.

Amint hagyod, hogy a könyv dolgozzon rajtad és megvál-
toztassa az életed, az írás valódi, élõ, lélegzõ tanítássá válik. 
Dönthetsz úgy, hogy mindennap tizenöt percet áldozol arra, 
hogy csendben önmagaddal lehess; és hagyod, hogy belsõ böl-
csességed újabb tanulságokkal, mélyebb tanításokkal lepjen 
meg, valahányszor felnyitod a könyvet.

Elolvasol egy bekezdést, majd megállsz, és hagyod, hogy 
beléd ivódjon; ilyenkor megnyilatkozhat elõtted, hogy a saját 
életedben miként mûködik most az a bizonyos tulajdonság.

De az is elõfordulhat, hogy hirtelen ráeszmélsz, hogyan 
tudna téged segíteni a gyógyulásban, vagy egy speciális hely-
zet megoldásában. Ahogy a szavak lényedbe ereszkednek, tö-
kéletes tisztánlátást hozó, mély nyugalmat érzel majd, amely-
nek ugyanakkor céllal telített, irányadó jellege van. Érzed, 
hogy belsõ hangod vezérel. Ha a hang erre szólít, nyugodtan 
lapozz elõre a fejezet végére, és láss hozzá az alapos feltárás-
hoz vagy a felfedezõ folyamathoz, amely segít majd élményed 
elmélyítésében és a megértésben.

Valahányszor megnyílsz saját lényeged számára, az mindig 
olyan lesz, mintha elõször tennéd, hiszen a kegyelem állapota 
mindig friss és mindig új. Lehet, hogy már belevetetted ma-
gad, és az elsõ laptól az utolsóig megtapasztaltad a könyvet, 
mégis, valahányszor kinyitod, valami váratlan, valami új tá-
rul fel elõtted. A felmerült új élmény a szinkronicitás alapján 
tökéletesen illeszkedni fog életed adott pillanatához.

Egyetlen meditáció, önelemzési vagy elmélkedési gyakor-
lat sem lesz kétszer ugyanaz; ha kellõ ártatlansággal nyílsz 
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meg elõttük, és bízol önmagadban, mindig új, mélyebb és 
fontosabb bölcsesség tárul fel elõtted. Elõfordulhat, hogy az 
új megértés szavak formájában jelentkezik – máskor pedig 
szavak nélkül, mély, belsõ tudásként észleled.

Ahogy egyre jobban beletanulsz a szabad megnyílásba, 
ahogy egyre teljesebb a bizalmad, a könyv lassan olyan lesz 
számodra, mint egy kedves barát vagy egy spirituális társ, aki 
hív, hogy hazatérj önmagadba, s egyben bátorít, hogy érezd 
át, tapasztald meg az állandóan jelen lévõ kegyelem ölelését. 
Ez a könyv kaland és utazás, a szó legigazabb értelmében: 
tele felismerésekkel, a végtelen megtapasztalásával, tisztító 
jellegû, belsõ munkával, sok-sok mély, irányított meditáció-
val és teljes megnyílásra késztetõ elmélkedési feladatokkal. 
Rengeteg inspiráló történetet találhatsz benne, amelyek se-
gítik a mélyebb megértést. A gyakorlatban jól használható 
technikákat pedig életed minden területén alkalmazhatod.

E könyv végsõ célja az, hogy könnyed, erõfeszítés nélküli, 
kegyelemmel és örömökkel teljes folyamattá alakítsa életed. 
Megtanít arra, hogy hétköznapi helyzetekben miként hasz-
náld saját bölcsességedet nagyon is praktikus és egyszerû mó-
don. Megadja számodra azokat az eszközöket, amelyeknek 
a segítségével hálával, szeretetben és szabadságban élheted 
meg az élet kalandját.

Ez a könyv utazás önmagadba – a határtalan szabadságba, 
hiszen ez az igazi valód.

Õszintén kívánom, hogy beleszeress ebbe a jelenlétbe, és 
a kegyelem csodálatos ölelése csak még mélyebbre csábítson.
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Az erõlködés nélküli létezés az a fennkölt jelenlét, 
amelyet  betölt a kegyelem. Teljes, szabad és tökéletesen 

könnyed − s nem követel semmit. Csak hagyd magad 
ellazulni… bízni… megnyílni… és könnyedén beleereszkedni

az erõlködés nélküli létezésbe.
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Erőlködés nélkül létezni

Legjobb talán az erõlködés nélküli létezéssel kezdeni utazá-
  sunkat, hiszen ez a kegyelemnek a végtelen minden vo-

natkozásában jelen lévõ, lényegi tulajdonsága. Valahányszor 
megnyílsz önmagad végtelen jelenlétére, mindig az erõlködés 
és erõfeszítés nélküli jelenlét az, amely könnyedén, kecsesen 
elirányít oda. Az egyetlen út, amely tudásom szerint a megvi-
lágosodott tudatállapothoz vezet: az erõlködés nélküli létezés 
állapota.

Miért ne vágjunk hát bele most rögtön? Beszéd helyett bíz-
zunk inkább a közvetlen megtapasztalásban.

Végy egy mély lélegzetet… és engedd ki… Majd egy újab-
bat… és engedd ki a levegõt… Engedd, hogy egész lényed ella-
zuljon, ahogy tökéletesen belehelyezed magad az itt következõ 
jelenetbe, mintha valóban most történne meg veled. Hagyj 
szünetet a mondatok között, hogy megnyílhass és érezhesd, 
milyen is valóban benne lenni ebben a helyzetben. Képzeld el, 
milyen lenne, ha te lennél a történet fõszereplõje…

…Az óceánban úszol, minden erõdet megfeszítve küzdesz, 
hogy a felszínen maradhass. Minél inkább küzdesz, annál 
kevésbé érzed magad életerõsnek. Minden egyes erõfeszítés 
egyre jobban kimerít. Harcolsz az ellen, ami van, és úgy vé-
led, hogy az a megoldás, ha még jobban erõlködsz… egész lé-
nyeddel nyúlsz, kapkodsz, egész testeddel küzdesz, minden 
idegszáladdal koncentrálsz, minden energiáddal csak arra 
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 gyelsz, hogy a víz felszínén maradj… az életedért harcolsz. 
A harc egyre õrjítõbb. Felmerül benned a gondolat, hogy teljes-
séggel hiábavaló az egész, de megérted, hogy nem adhatod fel 
semmiképp. Még nagyobb sebességbe kapcsolod az elméd, és 
minden erõddel harcolsz. Eszeveszetten folytatod a küzdelmet.

Egy kedves ember mentõövet dob feléd, de úgy esik, hogy 
éppen nem éred el. A biztonság csak egy pár karcsapásnyi-
ra van, bárcsak meg tudnád idõben ragadni. Bizonyos vagy 
benne, hogy az egyetlen lehetséges út a plusz erõfeszítés, így 
lényed minden idegszálát munkára fogva, kétségbeesetten 
igyekszel megragadni azt, ami válasz lehet minden imádra… 
és tudod, hogy a békesség, a pihenés, maga az élet mindössze 
egyetlen karnyújtásnyira van… csak éppen nem éred el… Ha 
még egy kicsit keményebben próbálnád, végre a tiéd lenne 
a szabadság, a pihenés, a biztonság megérdemelt díja…

Ám minden egyes vad és kétségbeesett csapással csak 
még messzebb lököd magadtól a mentõövet. A harc tovább 
erõsödik. Érzed, hogy elméd lassan kicsúszni készül az irá-
nyításod alól. Még egyszer összeszeded magad… hiszen min-
den ezen a végsõ, utolsó küzdelmen múlik… De minél jobban 
erõlködsz, valahogy annál távolabb… és távolabb… és távolabb 
kerül a mentõöv.

A kedves idegen végül beugrik a vízbe, és ahogy felszín-
re bukkan, minden mozgás leáll. Csak lebeg. Mintha meg 
sem mozdulna…Sõt, mintha pihenne, és csak a bizalomra 
hagyatkozna. A felszín alatt a lába  noman, aprókat moz-
dul; erõlködés nélkül tapos a vízben, kizárólag a kegyelem 
kecses könnyedségére hagyatkozik. A víz lecsendesedik, és 
a mentõöv, amelyet most már nem lökdös tovább a csapko-
dás, lassan odaúszik hozzá… Pihenés… bizalom… lazítás… 
hullámról hullámra… és a mentõöv végül ott van a kezében, 
gyakorlatilag mindenféle mozgás nélkül. Egy halkan elmon-
dott imával, nagy mozdulatok nélkül átirányítja hozzád.

 

Jelenlét.indd   14 2015.02.15.   10:49:52



 15 

Ész nélkül kinyúlsz érte, mire az ismét elúszik annyira, 
hogy ne tudd megragadni. Elviselhetetlen ez a kétségbeesés…

Közben bátorító hang üti meg a füled:
– LAZÍTS… csak LAZULJ EL… biztonságban vagy… Bízzál! 

A biztonság itt van… Minden, amire szükséged lehet, már itt 
is van.

És ez a kedves ember, aki annyira bízik az óceánban, az élet-
ben, a kegyelemben,  noman újra feléd küldi a mentõövet.

Csak egyetlen karnyújtásnyira van. Vadul elborít a vágy, 
hogy megkaparintsd. Ismét elfog a késztetés, hogy villám-
gyorsan érte nyúlj.

– Már csak egyetlen erõfeszítés, és ott vagyok – hallod ma-
gadat, de mielõtt kinyújthatnád a kezedet, ismét meghallod 
az idegen hangját:

– CSAK LAZULJ EL!
És akkor történik valami… Egyetlen szívdobbanás alatt. Minden 

ösztönös késztetés, minden beléd ültetett hiedelem és társa-
dalmi kondicionálás ellenére, sõt, minden, valaha igaznak 
tartott vélemény ellenére úgy döntesz, hogy megkísérled a le-
hetetlent. Úgy döntesz, hogy már nem küzdesz tovább… Csak 
lazítasz. Kikapcsolod az elméd… feladod a harcot, és egész lé-
nyedet lecsendesíted. Érzed, ahogy ellazul a tested, és csodák 
csodájára a mentõöv könnyedén elindul feléd…

Mielõtt puhán a mellkasodnak ütközne, ismét történik va-
lami. Megáll az idõ… Minden mozdulatlanná merevedik… Lé-
legzeted lelassul és könnyûvé válik… Elméd koncentrált görcse 
felenged, megszûnik a legparányibb késztetés is a cselekvésre. 
Tested elenged minden feszültséget, és rájössz, hogy puha 
támaszra leltél, ott, a bizalom óceánjának közepén…A csend 
mozdulatlan szívében felismered, hogy minden kegyelem itt 
van körülötted, és támaszt nyújt. Minden béke itt van, min-
den pihenés itt van… És mélyen, lazán beleengeded magad 
a kegyelem pihentetõ ölelésébe…
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Érzed, hogy a mentõöv a mellkasodnak ütközik… de ugyan-
abban a pillanatban már tudod azt is, hogy valójában nincs 
szükséged rá, soha nem is volt szükséged rá. Már most is biz-
tonságban vagy, már így is egész és szabad vagy. A bizalom 
óceánjának felszínén lebegsz. Van mentõöv vagy nincs men-
tõ öv… teljesen mindegy.

Egyik karoddal puhán végigsimítod a mentõöv oldalát, 
és körbenézel, van-e még valaki a vízben, aki szükségtelenül 
küszködik… és immár te magad vagy a kedves idegen.

Finom, ironikus mosoly kúszik át az arcodon, most, hogy 
rá jöttél, milyen nevetséges õrültség az élet ellen harcolni. Ez 
a legnagyobb kozmikus vicc. Megérted, hogy minden, amit 
valaha kerestél, itt van abban a pillanatban, amikor úgy dön-
tesz, hogy feladod a harcot, lazítasz és bízol. Ami olyan elérhetet-
lenül messzinek tûnt, a valóságban mindenhol, mindenben 
jelen van. És az a „valami, ami ott van nem messze, bárcsak 
elérném” hirtelen azonnal itt terem, akár egy hatalmas ölelés, 
és folyamatosan támogat a jelenlét óceánjában.

Így van ez a kegyelemmel is. Minél inkább küzdesz, harcolsz, 
igyekszel, nyúlsz érte, csapkodsz, minél jobban erõlteted az 
elméd, annál messzebbre lököd magadtól a békét, amit való-
jában keresel. Amint leállsz, ellazítod az elméd, pihenteted 
a tested, abbahagyod a küszködést, feladod a harcot, azonnal 
megtalálod a keresett békét az erõlködés nélküli létezés tágas 
jelenlétében.

A kegyelem alaptermészete az erõlködés nélküli könnyed-
ség. A kegyelem már most is tökéletesen teljes, egész, szabad, 
hatalmas és nyitott. Ösztönösen tudja, hogyan gondoskodjon 
életed minden vonatkozásáról, és állandóan áramlásban van. 
Akár egy folyó, amely a víz által gömbölyûre csiszolt kövek 
fölött hömpölyög természetes könnyedséggel. Mégis, mint-
ha senki nem csinálna semmit, senki nem „áramoltatná az 
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áramlást”. Az áramlás egyszerûen csak: van. Egyszerre na-
gyon pihentetõ és felvillanyozóan életteli: imádja a kreatív 
teremtést. Mintha ez az áramlat pontosan tudná, mi az adott 
pillanatban a leghelyesebb cselekedet. Nincs benne „senki”, 
aki irányítaná, szervezné, dirigálná a természetes hajtóerõt. 
Erõlködés nélkül, könnyedén siklik át az életen.

Gyermekként annyiszor hallottuk, hogy: „Igyekezz meg-
tenni minden tõled telhetõt!” Így aztán  gyelmünk az igyeke-
zetre irányult. Küzdöttünk, küszködtünk, harcoltunk. Sokkal 
jobb lett volna, ha azt halljuk: „Engedd el magad, kicsim – így 
is tökéletes vagy, teljes; egy hatalmas erõ kíván általad terem-
teni – csak engedd el magad!” – akkor tényleg lazítottunk volna, 
megnyitottuk volna magunkat, hagytuk volna, hogy zseniali-
tásunk, teremtõerõnk és szeretetünk felragyogjon. Ártatlanul 
megnyílva hagytuk volna, hogy természetes módon felbugyog-
jon belõlünk saját bölcsességünk, és boldog örömmel váltunk 
volna a teremtés folyamatának részévé.

Sajnos azonban a legtöbbünket úgy nevelték, hogy azt higy-
gyük: a küszködés helyes dolog, erõssé tesz, ezért bûntudatunk 
támad már akkor is, ha csak néhány percre lazítani szeret-
nénk. Ironikus módon azonban csak a teljes ellazulás állapo-
tában válik elérhetõvé valódi zsenialitásunk és kreativitásunk.

Elõfordult már, hogy nagyon próbáltál visszaemlékezni 
valakinek a nevére, és úgy érezted, már ott van a nyelved he-
gyén, bárcsak eszedbe ötlene? És bármilyen erõsen próbáltad, 
mégsem jutott eszedbe a keresett név? Aztán mi történt? Fel-
adtad a harcot, ellazultál, nem összpontosítottál feszülten, és néhány 
pillanattal késõbb, amikor elméd már teljesen megnyugodott, 
a név egyszerûen csak beugrott.

Így van ez a kegyelemmel is. Ha erõlteted a meditációt, 
igyekszel elmédet egy bizonyos ekenyomba kényszeríteni, 
egyetlen tárgyra szûkíted a  gyelmedet, koncentrálsz és mant-
rákat ismételgetsz, épp az erõfeszítés az, ami távol tartja tõled 
az olyannyira vágyott békét. Ha viszont egyszerûen ellazulsz, 

Jelenlét.indd   17 2015.02.15.   10:49:52



 19 

Üvegdobozt szerettem volna készíteni, de mivel ennek legyár-
tása gyakorlatilag lehetetlen volt, ráadásul használata is igen 
nehézkes, úgy határoztam, hogy átlatszó plexivel dolgozom. 
Nagyapa imádott minden kihívást, úgyhogy azonnal nekilá-
tott kísérletezni a különféle vastagságú és tulajdonságú ple-
xilapokkal.

Sok-sok kísérletezés után elõ állt egy igen törékeny változat-
tal, amely viszont nem repedt meg és nem is karcolódott olyan 
könnyen, mint más plexifajták, ám külön  gyelmeztetett, 
hogy „kesztyû s kézzel” kell bánnunk vele.

Egy egész délutánt töltöttünk azzal, hogy együtt megter-
veztük, kitaláltuk, hogyan kapcsolódnak majd a zsanérok, 
hogyan lesz a tervünkbõ l praktikusan használható játékkész-
let. Aztán, amikor megérkezett a külön erre a célra megren-
delt plexi, lementünk a mû helybe, hogy hozzáfogjunk az igen 
bonyolult, de gondosan kitalált doboz elkészítéséhez.

Nagyapa nekilátott, hajlítgatta a plexit, ellenõ rizte rugal-
masságát és törékenységét – hogy hol van a töréspont. Hatal-
mas barkácsolási és építési tapasztalata alapján kiválasztotta 
és odakészítette azt a három speciális fû részt, amely jól vágja 
majd az anyagot (bár beismerte, hogy az akkor még számunkra 
elérhetetlen lézervágóval lehetett volna a leg nomabb széleket 
elérni). Több darab eltört, miközben gyakorolta, hogy mekkora 
nyomást kell alkalmazni az anyagra; míg végül sikerült töké-
letes vonalat belekarcolnia, óvatosan beillesztette a fû részt, és 
 nom vájatot készített, majd tökéletesen letisztította a sorját.

Annyira egyszerû nek látszott.
Nem akarta, hogy rosszul érezzem magam árgus tekin te-

tétõ l, ezért hanyagul odavetette:
– Most itt hagylak, felmegyek, megnézem, mit csinál nagy-

anyád.
Óvatosan bekarcoltam a szélét, és lassan felemeltem a fû -

rész lapot. Nagyapát utánozva, én is próbáltam a megfelelõ  
szögben nekilátni a munkának, de reccs! – a plexi kettéhasadt.

Jelenlét.indd   19 2015.02.15.   10:49:52



 20 

Nagy levegõ t vettem. Ez a fajta plexilap meglehetõ sen 
drága volt, nehéz beszerezni, elõ re meg kellett rendelni. „Jó, 
akkor most még jobban igyekszem. Össze kell szednem a gon-
dolataimat, és biztos kézzel kell hozzálátnom.” Nagyon akar-
tam, hogy sikerüljön. Tele voltam pozitív szándékkal. „Most 
sikerülni fog” – ismételgettem magamban.

Visszatartottam a lélegzetemet, a plexivájatba helyeztem 
a fû részt, és erõ s kézzel tartva nekiálltam a vágásnak. Nem 
ment. Kicsit erõ sebben megnyomtam. Muszáj mennie!

Reccs! – a következõ  plexidarab is kettétört.
Könnyek szöktek a szemembe. Nem pocsékolhatok el még 

egy darabot. Minden erõ mmel, minden akaratommal kon-
centráltam. Egyetlen pontra fókuszáltam, de a plexi ismét 
azt mondta: Reccs!

Megfordult velem a világ. Forró könnyek áztatták az arcom. 
Letöröltem az ingem ujjával, és vöröslõ  orral, elõ reszegezett 
állal felmentem nagypapához, és bevallottam, hogy elszúr-
tam az egészet. Nem sikerült jól vágnom, bármennyire erõ sen 
igyekeztem.

Nagyapa már sokszor találkozott eff éle frusztrációval az 
életében, ezért biztatóan mosolygott.

– Ez csak mû anyag, kedvesem. Tudunk rendelni még.
– De nagyapa, ahogy te csináltad, olyan egyszerû nek lát-

szott.
– Miért nem megyünk vissza a mû helybe, hogy kifundál-

juk, hogyan tudnánk segíteni a dolgon? Lehet, hogy égõ vel 
még megolvaszthatom a plexit, szerzek egy kis ragasztót, be-
kenem a szélét, megcsiszolom, és összeragasztom. Lehet, hogy 
nem is látszik majd a repedés. Nézzük meg!

Lementünk hát a mû helybe, megnézte a selejtet, és a kö-
vet kezõ t kérte:

– Mutasd meg, hogy te hogyan vágod, kincsem.
Bekarcoltam egy tiszta darabot, beillesztettem a fû részt,és 

ahogy munkához láttam, ismét nagy reccsenés – a plexi újra 
kettétört.
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