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Elõszó

�
Ne hívd kétségnek – nevezd csodának.
Ne hívd bizonytalanságnak – nevezd szabadságnak.

Nem azért vagyok itt, hogy dogmákat adjak át neked – 
a dogmák mentesek a kételytõl. Nem azért vagyok itt, 

hogy bármilyen ígéretet tegyek a jövõre nézvést – a jövõvel 
kapcsolatos ígéretek biztonságot teremtenek. Egyszerûen 
azért vagyok itt, hogy éberré és tudatossá tegyelek – ami 
nem más, mint az, hogy itt és most létezz, minden bizonyta-
lansággal együtt, ami az élet maga, minden kétséggel együtt, 
ami az élet maga, minden veszéllyel együtt, ami az élet maga.

Tudom, hogy azért vagy itt, mert valami bizonyosságot 
keresel, valamiféle hitvallást, valamilyen „izmust”, egy helyet, 
ahová tartozhatsz, valakit, akiben megbízhatsz. Azért vagy 
itt, mert félsz. Egyfajta gyönyörû rabságot keresel – hogy 
tudatosság nélkül élhess.

Én még bizonytalanabbá, még határozatlanabbá szeretné-
lek tenni – mert ilyen az élet, ilyen Isten. Amikor nõ a bi-
zonytalanság és a veszély, egyetlen módon felelhetünk rá: 
tudatossággal.

Két lehetõség van. Az egyik, hogy behunyod a szemed, 
és dogmák szerint élsz: keresztény leszel, hindu vagy moha-
medán… vagyis úgy viselkedsz, mint a strucc. Ez nem vál-
toztatja meg az életedet; egyszerûen bezárja a szemedet. Csak 
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ostobává tesz, csak tudatlanná. Tudatlanságodban biztonság-
ban érzed magad – minden idióta biztonságban érzi magát. 
Tulajdonképpen csak az idióták érzik magukat biztonságban. 
Egy valóban élõ embert mindig bizonytalanság övez. Miféle 
biztonság létezhetne?

Az élet nem gépies folyamat; ezért nem lehet biztonságos. 
Az élet kiszámíthatatlan rejtély. Senki sem tudja, mit hoz 
a következõ pillanat. Még Isten sem, akirõl azt tartod, hogy 
valahol a hetedik mennyországban lakozik, még õ sem – ha 
ugyan valóban ott van –, tehát még õ sem tudja, mi fog tör-
ténni! Mert ha tudná, akkor az élet csupán színjáték lenne, 
minden elõre meg lenne írva, a sorsunk elõre el volna ren-
delve. 

Honnan tudhatná Isten, mi történik a következõ pillanat-
ban, ha a jövõ nyitott? Ha Isten ismerné a jövõt, akkor az élet 
egyszerûen halott, mechanikus folyamat lenne. Akkor nem 
volna szabadság, márpedig miként létezhetne élet szabadság 
nélkül? Akkor nem állna módunkban, hogy megválasszuk, 
fejlõdünk-e vagy sem. Ha minden eleve elrendelt volna, 
akkor nem lenne dicsõség, nem lenne nagyság. Akkor csak 
robotok lennénk.

Nem, semmi sem biztonságos. Ez az én üzenetem. Semmi 
sem lehet az, mert a biztonságos élet rosszabb, mint a halál. 
Semmi sem biztos. Az élet tele van kétségekkel, meglepeté-
sekkel – ebben rejlik a szépsége! Sosem érkezel el egy olyan 
pillanathoz, amikor azt mondhatod: „Immár nincs bennem 
bizonytalanság.” Ha azt mondod, nincs benned bizonytalan-
ság, azzal egész egyszerûen a halálodat jelented be; öngyilkos-
ságot követsz el.

Az élet szüntelenül áramlik, ezer és egy kétség között. Eb-
ben rejlik a szabadsága. Ne nevezd ezt bizonytalanságnak.
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 Elõszó 

Én pontosan értem, miért nevezi az elme a szabadságot 
bizonytalanságnak… Éltél már börtönben pár hónapig vagy 
évig? Néhány, cellában töltött év után, amikor eljön a szaba-
dulás napja, a rab hirtelen bizonytalannak érzi a jövõt. A bör-
tönben minden biztos volt; minden holt rutin szerint zajlott. 
Elétették az ételt, védelem alatt állt; nem kellett tartania attól, 
hogy másnap éhes lesz, de nem lesz mit ennie – ilyesmi nem 
történhetett vele, minden biztos volt körülötte. És akkor, sok 
év után egyszer csak odamegy hozzá a fegyõr, és azt mondja 
neki: „Mostantól szabad vagy.”

A rab pedig remegni kezd. A börtön falain túl újra ott várja 
a bizonytalanság; megint keresnie, kutatnia kell majd; megint 
szabadon kell élnie.

A szabadság félelmet szül. Az emberek szabadságról beszél-
nek, de tartanak tõle. És az ember mindaddig nem ember, 
amíg retteg a szabadságtól. Én szabadságot adok neked; nem 
biztonságot. Én megértést adok neked; nem tudást. A tudás 
bizonyossá tesz. Ha szabályokat adnék neked, kész rendszert, 
hogy van Isten és Szentlélek, meg az egyszülött Fiú, Jézus, 
van pokol és mennyország, ezek itt a jó cselekedetek, azok 
pedig a rossz tettek, vétkezz, és pokolra kerülsz, tedd az álta-
lam jó cselekedeteknek nevezett dolgokat, és akkor a menny-
be jutsz – bevégeztetett! –, akkor biztonságban érezhetnéd 
magadat. Ezért határoz úgy oly sok ember, hogy keresztény 
lesz, hindu vagy mohamedán – nem szabadságot akarnak, 
hanem rögzített szabályokat.

Egy férfi t váratlanul baleset ért, és az úton haldoklott. Sen-
ki sem tudta róla, hogy zsidó, ezért papot hívtak hozzá, 
katolikus papot. Az lehajolt, egészen közel a férfi hoz – aki 
már a haláltusáját vívta –, és megkérdezte tõle:
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– Hiszel a Szentháromságban, az Atyában, a Fiúban és 
a Szentlélekben?

A férfi  kinyitotta a szemét, és így felelt:
– Nézzenek oda, én itt haldoklom, ez meg találós kér-

désekkel zaklat!

Amikor a halál kopogtat az ajtódon, egyszeriben minden bi-
zonyosság egyszerû találós kérdésnek és ostobaságnak tûnik. 
Ne ragaszkodj semmiféle bizonyossághoz. Az élet bizonytalan 
– ez a természetéhez tartozik. Úgyhogy az intelligens ember 
mindig bizonytalan marad.

Ez a készenlét a bizonytalanságra – a bátorság. Ez a ké-
szenlét a bizonytalanságra – a bizalom. Értelmes ember az, 
aki éber marad minden helyzetben, és teljes szívével felel rá. 
Nem azért, mert tudja, mi történik majd, nem azért, mert úgy 
tudja, hogy ha ezt teszi, az fog történni. Az élet nem tudo-
mány, nem okok és okozatok láncolata. Hevítsd a vizet száz 
fokra, és elpárolog – ez bizonyos. De a való életben semmi 
sem ennyire biztos.

Minden egyén maga a szabadság, egy ismeretlen szabad-
ság. Lehetetlen elõre megjósolni, elõre kiszámítani a jövõjét. 
Ezért kell tudatosan és éberen élnünk.

Azért vagy itt, mert tudást keresel; kész szabályokat akarsz, 
amelyekhez aztán foggal-körömmel ragaszkodhatsz. Én sem-
mi ilyesmit nem adok neked. Sõt, ha már birtokolsz ilyen sza-
bályokat, megszabadítalak tõlük! Lépésrõl lépésre lerombo-
lom benned a bizonyosságot; egyre határozatlanabbá, fokról 
fokra bizonytalanabbá teszlek. Ez az egyetlen feladatom. Ez 
az egyetlen dolog, amit egy mesternek tennie kell: meghagy-
ni téged a tökéletes szabadságban! A tökéletes szabadságban, 
amikor minden lehetõség kitárul elõtted, amikor semmi sem 
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 Elõszó 

állandó… Akkor kénytelen leszel tudatossá válni – nincs más 
lehetõséged.

Ez az, amit én megértésnek nevezek. A megértés során 
a bizonytalanság az élet lényegi részévé lesz – és ez jó, mert 
ez teszi az életet szabaddá, ez teszi az életet szüntelen megle-
petéssé. Senki sem tudhatja elõre, mi fog történni. Ez tölt el 
bennünket végtelen ámulattal. Ne hívd kétségnek – nevezd 
csodának. Ne hívd bizonytalanságnak – nevezd szabadságnak.

Nem lehetsz ôszinte, ha nem vagy bátor. Nem tudsz szeretni, 
ha nem vagy bátor. Nem tudsz bízni, ha nem vagy bátor. Nem 
kutathatod a valóságot, ha nem vagy bátor.

Vagyis a bátorság áll legelöl, és minden más azt követi.
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Mi a bátorság?

�
Kezdetben nincs nagy különbség egy gyáva és egy bátor ember 
között. Az egyetlen eltérés abban mutatkozik, hogy a gyáva 
a félelmeire hallgat, és azokat követi, míg a bátor nem törôdik 
az aggodalmaival, hanem egyenesen elôre halad. A bátor ember 
minden félelme ellenére nekivág az ismeretlennek.

A   bátorság azt jelenti, hogy minden félelmünk ellenére 
nekivágunk az ismeretlennek. A bátorság nem azo-

nos a félelemnélküliséggel. Félelem nélkülivé akkor leszel, 
ha egyre bátrabbá és bátrabbá válsz. Ez a bátorság legvégsõ 
élménye: a félelemnélküliség a tökéletes bátorság ajándéka. 
Kezdetben azonban nincs nagy különbség a gyáva és a bá-
tor ember között. Az egyetlen eltérés abban mutatkozik, 
hogy a gyáva a félelmeire hallgat, és azokat követi, míg a bá-
tor nem törõdik az aggodalmaival, hanem egyenesen elõre 
halad. A bátor ember minden félelme ellenére nekivág az 
ismeretlennek. Tisztában van a félelmeivel, tudja, hogy ott 
vannak vele.

Ha kihajózol az ismeretlen tengerre, mint Kolumbusz 
tette, félelem van benned, mérhetetlen félelem, hiszen nem 
tudhatod, mi történik majd. Elhagyod a biztonságos partokat. 
Minden a legnagyobb rendben volt körülötted, csak egyva-
lami hiányzott: a kaland. Nekivágni az ismeretlennek bor-
zongató élmény.
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A szív újra dobogni kezd, és újra élsz, megtelsz élettel. 
Lényed minden porcikája életre kel, mert elfogadtad az is-
meretlen kihívását.

Elfogadni az ismeretlen kihívását minden félelem ellenére 
– ez a bátorság. Ott van ugyan a félelem, de ha újra és újra 
vállalod a kihívást, lassan-lassan eloszlanak az aggodalmaid. 
Az ismeretlen megtapasztalása révén átélt öröm, az eksztázis, 
amellyel az ismeretlen megtapasztalása eláraszt, erõssé tesz, 
teljességet ad, csiszolja az intelligenciádat. Elõször azt tapasz-
talod meg, hogy az élet nem unalom, hanem kaland. Azután 
lassacskán eltûnik a félelem; és mindig egyre újabb kalandok 
után kutatsz majd.

A bátorság alapvetõen annyit jelent, hogy kockára teszed 
az ismertet az ismeretlenért, a megszokottat a szokatlanért, 
a kényelmest a kényelmetlenért, a távoli cél felé tett fáradsá-
gos zarándokútért. Senki sem tudja, vajon képes lesz-e mind-
ezt végigcsinálni. Hazárdjáték, de csak a hazárdjátékosok tud-
ják, mi is az élet.

A bátorság taója

Az élet nem hallgat a te logikádra; zavartalanul járja a saját 
útját. Neked kell hallgatnod az életre; az élet nem követi a te 
logikádat, nem törõdik a te logikáddal.

Az életben járva mit veszel észre? Jön egy hatalmas vihar, 
és kidõlnek a nagy fák. Charles Darwin szerint életben kelle-
ne maradniuk, hiszen õk a legmasszívabbak, a legerõsebbek, 
a leghatalmasabbak. Nézz meg egy õsöreg, száz méter magas, 
háromezer éves fát. Már ránézésre is erõt sugároz, az erõ és 
a hatalom érzését. Gyökerek milliói hatolnak a földbe, le-
nyúlnak a mélybe, és a fa erõteljesen tör az ég felé. Persze 
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 Mi a bátorság? 

harcol – nem akar engedni, nem akarja megadni magát –, de 
a vihar után kidõlve fekszik, holtan, nincs benne többé élet, 
és minden ereje odavan. A vihar túl erõs volt – a vihar mindig 
túl erõs, mert a teljesség része, a fa pedig csak egy individuum.

Mellette pedig ott vannak a kisebb növények és a közön-
séges füvek – amikor vihar jön, a fû meghajlik, és nem esik 
semmi bántódása. A legtöbb, amit a szél tehet vele, hogy 
alaposan megtisztítja, ez minden; lemos róla minden felgyü-
lemlett piszkot. A vihar kitûnõ fürdõvel ajándékozza meg, 
és amikor véget ér, a kis növények, a füvek újra vidáman 
táncolnak. A fûnek alig van gyökere, egy kisgyermek is képes 
kihúzni a földbõl, de a viharral szemben gyõzedelmeskedik. 
Hogyan lehetséges ez?

A fû a tao útját követi, Lao-ce útját, a nagy fa pedig Charles 
Darwinét. A nagy fa logikusan gondolkodik: megpróbál ellen-
állni, megpróbálja fi togtatni az erejét. Ha az erõddel próbálsz 
kérkedni, le fognak gyõzni. Minden Hitler, minden Napóle-
on, minden Nagy Sándor nagy és erõs fa. Az ilyenek mindig 
vereséget szenvednek. Lao-ce olyan, mint a kis növények: 
senki sem gyõzheti le õket, mert mindig hajlandók engedni. 
Hogyan gyõzedelmeskedhetnél olyasvalaki felett, aki megadja 
magát, aki azt mondja: „Vesztettem. Élvezze a gyõzelmét, 
uram, ne csináljon belõle gondot. Megadom magam.”

Még egy Nagy Sándor is tehetetlennek érezné magát Lao-
cével szemben, hiszen nem tehet semmit. Megtörtént; pon-
tosan így történt…

Nagy Sándor korában élt egy szannjászí, egy Dandamisz 
nevû misztikus, azokban az idõkben, amikor a hódító Indiá-
ban járt. Néhány barátja azt tanácsolta Nagy Sándornak, hogy 
hozzon magával Indiából egy szannjászít, mert ez a ritka virág 
csupán azon a vidéken nyílik. Azt mondták:
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– Látni szeretnénk a szannjász jelenségét, tudni akarjuk, 
pontosan mi is az a szannjászí.

A nagy hadvezért annyira lefoglalta a háború, a harc és 
a küzdelem, hogy kis híján megfeledkezett a dologról, de 
amikor visszafelé indult, India határán hirtelen eszébe jutott 
a kérés. Épp az utolsó faluból vonultak ki, így hát megbízta 
a katonáit, hogy menjenek vissza, és tudakolják meg, van-e 
valahol a környéken egy szannjászí. Történetesen Dandamisz 
éppen a faluban tartózkodott, a folyóparton, ezért az emberek 
így feleltek:

– Épp jókor jöttél. Sok szannjászí van, de az igazi szannjászí 
ritka, most viszont épp itt van egy. Elmehetsz és megláto-
gathatod.

Nagy Sándor felnevetett, és azt mondta:
– Nem azért vagyok itt. Az embereim majd érte mennek, 

és idehozzák. Magammal viszem õt az országom fõvárosába.
A falu lakói a fejüket csóválták.
– Az nem lesz olyan könnyû…
Nagy Sándor nem hitt nekik. Milyen nehézség adódhat-

na? Gyõzedelmeskedett császárok, nagy királyok felett, miért 
ne tudna elbánni egy koldussal, egy szannjászíval? A katonái 
elmentek ehhez a Dandamiszhoz, aki éppen meztelenül állt 
a folyó partján.

Így szóltak hozzá:
– Nagy Sándor meghív téged, hogy tarts vele az országába. 

Mindent megkapsz, amire csak szükséged van. Királyi vendég 
leszel.

A meztelen fakír csak nevetett, és azt felelte:
– Menjetek, és mondjátok meg az uratoknak, hogy az az 

ember, aki nagynak nevezi magát, nem lehet nagy. És sen-
ki sem vihet engem sehová: a szannjászí úgy mozog, mint 
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a felhõk, tökéletes szabadságban. Nem vagyok senkinek a rab-
szolgája.

A katonák fi gyelmeztették:
– Biztosan hallottad már Nagy Sándorról, hogy rendkívül 

veszélyes ember. Ha nemet mondasz neki, nem fogadja el, 
hanem egyszerûen levágja a fejedet!

Nagy Sándornak el kellett mennie Dandamiszhoz, mert 
a katonák azt jelentették:

– Ez a szannjászí kivételes ember, csodálatos, valami isme-
retlen dolog sugárzik belõle. Meztelen, de ezt a jelenlétében 
észre sem veszed, csak késõbb jut eszedbe. Olyan hatalmas, 
hogy mellette egyszerûen megfeledkezel az egész világról. 
Hipnotikus ereje van, végtelen csend veszi körül, mintha az 
egész környék el lenne ragadtatva tõle. Érdemes megnéz-
ni, de úgy tûnik, nagy bajnak néz elébe szegény, mert azt 
mondja, hogy senki sem viheti õt sehová, mert õ senkinek 
sem a rabszolgája.

Nagy Sándor elment hozzá, kivont karddal a kezében. 
Dandamisz nevetett, és így szólt:

– Rakd el a kardodat, itt nem veszed hasznát. Tedd vissza 
a hüvelyébe; itt nem veszed hasznát, mert csak a testemet 
vághatod meg vele, azt pedig már régen elhagytam. A kardod 
engem nem tud megsebezni, úgyhogy tedd el; ne gyerekes-
kedj.

És úgy tartják, ez volt az elsõ eset, hogy Nagy Sándor 
engedelmeskedett valaki más utasításának; mert a szannjászí 
jelenlétében egyszerûen megfeledkezett arról, hogy ki is õ. 
Visszacsúsztatta kardját a hüvelyébe, és így felelt:

– Még sosem találkoztam ilyen csodálatos emberrel.
Azután, amikor már megint a saját táborában volt, kije-

lentette:
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– Nehéz megölni egy olyan embert, aki készen áll a ha-
lálra, mert ez értelmetlen cselekedet. Meg lehet ölni azt, aki 
harcol, akkor van valami értelme a gyilkolásnak; de nem lehet 
végezni valakivel, aki készen áll rá, és azt mondja: „Itt a fejem, 
levághatod.”

Mert Dandamisz valóban ezt mondta:
– Itt a fejem, levághatod. Amikor elválik a nyaktól, látni 

fogod, ahogy lehullik a földre, és én is látni fogom a porban 
heverni, mert én nem a testem vagyok. Szemtanú vagyok.

Nagy Sándor kénytelen volt bevallani a barátainak:
– Voltak olyan szannjászík, akiket el tudtam volna hozni, 

de azok nem voltak szannjászík. Azután találkoztam egy em-
berrel, aki igazán különleges volt; és jól hallottátok, ez a virág 
valóban igen ritka, de senki sem kényszerítheti semmire, mert 
nem fél a haláltól. Hogyan kényszeríthetnéd bármire azt, aki 
nem fél a haláltól?

A félelmed tesz rabszolgává – a te félelmed. Ha nincs ben-
ned félelem, nem vagy többé rabszolga; valójában éppen a fé-
lelmeid kényszerítenek arra, hogy szolgaságra vess másokat, 
még mielõtt õk próbálnának uralkodni feletted.

Akiben nincsen félelem, az nem tart senkitõl, és másokban 
sem kelt riadalmat. A félelem nyomtalanul eltûnik.

A szív útja

A bátorság, kurázsi szó nagyon érdekes. A latin cor tõbõl szár-
mazik, amelynek a jelentése: „szív”. Tehát akinek van ku-
rázsija, vagyis bátor ember, az a szívére hallgat. És a gyávák, 
csupán a gyávák hallgatnak az eszükre; félnek, ezért a logika 
biztonságával veszik körül magukat. Rettegnek, eltorlaszol-
nak minden ajtót és ablakot – teológiával, fogalmakkal, sza-
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vakkal, elméletekkel –, és e bezárt 
ajtók és ablakok mögé rejtõznek.

A szív útja a bátorság útja. Azt 
jelenti, hogy bizonytalanságban 
élünk, azt jelenti, hogy szere-
tetben és bizalomban élünk; azt 
jelenti, hogy nekivágunk az is-
meretlennek. Magunk mögött 
hagyjuk a múltat, és engedjük, hogy megérkezzen a jövõ. 
A bátorság azt jelenti, hogy veszélyes ösvényeken indulunk 
el. Az élet veszélyes, és csak a gyávák kerülhetik el a veszélyt – 
de akkor meg is halnak. Az, aki él, valóban él, akiben áramlik 
az élet, nekivág az ismeretlennek. Arrafelé veszélyek várják, 
de õ vállalja a kockázatot. A szív mindig kész vállalni a koc-
kázatot, a szív hazárd játékos. A fej üzletember. A fej folyton 
számításokat végez és ravaszkodik. A szív nem mérlegel.

A kurázsi szó csodálatos, és nagyon érdekes. Aki szívbõl él, 
az a valóságot kutatja. A költõ szívbõl él, és lassanként fi gyel-
ni kezd az ismeretlen hangjaira. A fej nem hallhatja ezeket 
a hangokat; túl távol esik az ismeretlentõl. A fejet az ismert 
dolgok töltik meg.

Mi az elme? Minden, amit valaha tudtál. A múlt, holt dol-
gok, mindaz, ami elmúlt. Az elme nem más, mint az össze-
gyûjtött múlt, az emlékezet. A szív a jövõ; a szív mindig 
remél, mindig valahol a jövõben jár. A fej a múltra gondol; 
a szív a jövõrõl álmodik.

A jövõ még csak most fog megérkezni. Még csak ez-
után jön el. A jövõ még csupán lehetõség – el fog jönni, 
már jön is. A jövõ minden egyes pillanatban jelenné alakul, 
a jelen pedig múlttá. A múltban nincsenek lehetõségeid, már 
fel használtad õket. Már továbbléptél a múlton – kiürült, holt 

A szív mindig kész vállalni 
a kockázatot, a szív hazárd-
játékos. A fej üzletember. 
A fej folyton számításokat 
végez és ravaszkodik. 
A szív nem mérlegel.
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dolog, akár egy sír. A jövõ olyan, mint egy mag; jön, egy-
re közeledik, a jelen felé nyúlik, és találkozik vele. Állandó 
mozgásban vagy. A jelen nem más, mint mozdulat a jövõ irá-
nyába. Az a lépés, amelyet éppen most tettél meg, és a jövõbe 
vezet.

A világon mindenki igaz akar lenni, mert csak az igaz lét nyújt 
végtelen örömöt és határtalan boldogságot – miért akarna 
bárki hamis lenni? Kell, hogy legyen benned annyi bátor-
ság, hogy egy kicsit mélyebbre tekints: Miért félsz? Mit tehet 
veled a világ? Megeshet, hogy kinevetnek az emberek, de az 
csak jót tesz nekik: a nevetés orvosság, egészségesebbé tesz.

Esetleg õrültnek néznek… de attól még, hogy õrültnek 
tartanak, te nem leszel valóban az.

És ha õszinte az örömöd, a könnyeid, a táncod, elõbb-
utóbb lesznek, akik megértenek, akik csatlakoznak a kara-
vánodhoz. Én magam is egyedül indultam el az ösvényen, 

aztán jönni kezdtek az emberek, 
és végül világméretû karavánt al-
kottunk! Pedig én nem hívtam 
senkit; egyszerûen csak mindig azt 
tettem, amirõl úgy éreztem, hogy 
a szívembõl fakad.

Én egyedül a saját szívemért 
vagyok felelõs, senki másnak a vi-
lágon nem tartozom számadással. 

Épp így te is csupán önmagadért vagy felelõs. Ne fordulj 
magad ellen, mert az egyenlõ az öngyilkossággal, önmagad 
elpusztításával. És mit nyersz vele? Talán az emberek tisz-
telni fognak, józan, tiszteletre méltó és becsületes embernek 

Miért félsz? Mit tehet 
veled a világ? Megeshet, 
hogy kinevetnek az emberek, 
de az csak jót tesz nekik: 
a nevetés orvosság, 
egészségesebbé tesz.
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tartanak, de ezek a dolgok nem táplálják a lényedet. Nem 
segítenek abban, hogy jobban megértsd az életet és annak 
határtalan szépségét.

Hány millió ember élt már elõtted a Földön? Még a nevü-
ket sem tudod; nincs semmi jelentõsége, hogy vajon éltek-e 
vagy sem. Voltak szentek és voltak bûnösök, voltak rendkívül 
tiszteletreméltó emberek és mindenféle különcök, õrültek, 
de mind eltûntek – még egy lábnyom sem maradt utánuk.

Egyetlen célod legyen: gondozd és védelmezd azokat az 
értékeket, amelyeket magaddal vihetsz, ha majd a halál el-
pusztítja a testedet, az elmédet, mert ezek a minõségek lesz-
nek az egyetlen kísérõid. Csak ezek a valódi értékek, és akik 
szert tesznek rájuk, csupán azok élnek; a többiek színlelik az 
életet.

Egy sötét éjszakán a KGB kopogtat Yussel Finkelstein 
ajtaján. Yussel kinyitja az ajtót. A KGB embere rárivall:

– Itt él Yussel Finkelstein?
– Nem – feleli Yussel, kopott pizsamájában ácsorogva.
– Nem? Akkor hogy hívják magát?
– Yussel Finkelstein.
A KGB embere a földre löki, és rákiált:
– Nem azt mondta az elõbb, hogy nem él itt?
Mire Yussel:
– Maga ezt életnek nevezi?

Éppen csak az élet nem mindig élet. Nézd meg az életedet. 
Áldottnak nevezheted? Elmondhatod róla, hogy adomány, 
a létezés ajándéka? Szeretnéd, ha újra és újra ilyen élet jutna 
osztályrészedül?
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