Tisztelt nevelők, növendékek!

Először is szeretném megköszöni azt a sok-sok türelmet és szeretett, amit maguktól kaptam.
Elnézést, hogy előbb nem írtam de kicsit zűrzavaros fél évet tudhatok magam mögött, de
Jelenlegi állás szerint most kezdek a normális kerékvágásba visszatérni. Néhány példa
ezekből: - abba hagytam az ivást
- lettem a punksággal kapcsolatos összes dolgot (amire most már nagyon büszke
vagyok, mert sokkal jobb kezd lenni a közérzetem és az otthoni béke is, kezd
helyre állni.)
- Van egy gyönyörű barátnőm, aki intelligens, kedves, elragadó, szüleimnek is
nagyon tetszik, hogy egy rendes lánnyal járok végre és a legfontosabb, hogy
szeretjük egymást.
Jelenleg nincs munkám, de otthoni ház felújításokat végzek amit elvonó helyett teszek mert
meguntam az állandó járkálásokat Máriagyűdre. Jelenleg egész jól beválik a dolog.
Elkezdtem egy gitáriskolát, mert a punk zenéhez szükséges kvintelés már nem okozott
örömet. Inkább akkordos zenéket próbálok játszani mint az Illésék számai. Emelet más téren
is próbálom tehetségemet kamatoztatni szüleim kórusában.
Remélem önök is jól vannak és rendben megy a csoport élete is. Sok szerencsét kívánok építő
munkájukhoz és további erőfeszítéseikhez, hogy ez a remek csoport még jó ideig
működhessen.
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Ez úton is szeretnék elnézést kérni, hogy ilyen sokára küldöm levelem de itthoni,
Elfoglaltságaim miatt elfelejtettem megírni ezt a levelet. (ez úton is elnézést).
Remélem jól vannak és rendesen működik a csoport is. Én jól érzem magam, Szüleimmel
jóban vagyok. Állásom sajnos még nincs de itthon sokat dolgozom. Anyáék szerint
„túlsókat”. De megvan az eredménye amit képeken láthatnak is. Barátnőmmel most leszünk
10 hónapja együtt és nagyon boldogok vagyunk. Még egyszer de nem lehet elégszer meg
köszöni azt a szeretett amit önöktől kaptam És a sok jó tanácsot amivel elláttak, üdvözlöm a
csoportot és jó egészséget kívánok Önöknek.
Én engedélyezem, hogy önéletrajzi írásomat (a Flúgos Futamot) Az Aszódi javító intézet az
Internetre feltegye
Tisztelettel:
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BEVEZETŐ
Kedves szüleim, családom és barátaim! Ebben az önéletrajz szerűségben próbálom
leírni tinédzser kori élményeimet. Tudom néha nem lesz tul jó olvasni de megprobálok
igazat irni. Sajnos nem lesz mindig könyü le irni az igazságot de megprobálom. Hát
röviden ennyit remélem, tanulságos lesz és más tanuljon az én hibáimbol.

Prologus
Szerintem érdekes és sokféle a felnőté válás útja. Mindenki a saját sorsa kovácsa én
személy szerint a nehezebik utat választottam.
Legyen ez tanulság ne kelljen másnak is rossz utra tévednije ahoz, hogy az élet pár
nagy pofonja után legyen belőle normális és becsületes felnőt. Köszönöm szüleimnek
azt a rengeteg türelmet és törődést amit nekem adtak ez a 4-5 év alatt. Igéni nem
igérek semmit inkább megprobálok bizonyítani képes vagyok a felnőt életre…
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I.

fejezet

Egy lavina kezdete ?!

Ismerkedjünk? Aznap hideg volt, nehéz kelés, irány az iskola.
Bent ujjabb punyadásos nap. A laza protekciot élvezve ismét nem tanultam. Apám és
kereszt anyám révén nem igazán sokat teszek a 8 osztály letételére. Az orákon
nyüglödve várom a délutánt hogy egyik osztálytársammal elmenyek életemben elöször
kocsmázni. Trrr!
Szünet! Megtelik a folyosó, és én már is megindultam a suli mögötti falhoz, hogy
elszivjak egy cigit. Bux már ott van. Gyors egyeztetés aztán irány vissza. Még három
óra!…Ucso óra. Nagy magyaros lévén az utolsó padba alszok. Vége!!! Suli elött
talákszunk és irány a menyország. Utközben kazi csere, és lelkemre kötik, hogy
halgasam meg mert nem sokára koncert ugyhogy ha énekelni akarok egy ketőt tanuljak
meg. A kocsma szürke kinézete és erős cigi szaga megüti az orrom. Kicsit lepusztult.
Ahangulat viszont kitünő. Én mint a társaság ujj tagja kaptam azt amegtisztelő címet,
hogy tt. más szóval taknyos tölts. Ez kb. 3 napig tarot mert mindig megitam a szesz
felét. Még egy hónap volt a buliig és már lassan törzsvendég voltam. Igaz jártam más
helyekre is, de itt éreztem igazán, hogy elfogadnak. Berugni még nem mertem de sok
havera tettem szert akik meg tudták mutat- ezt az életformát. Így teltek a napok és
közeledett a karácsony. Sőt az első kemény ivászat.

II.

fejezet

Az első koncert!

December 22: nyurga testemet rendbe szedve készülök az esti bulira. Anyáméknak azt
mondtam egyik haveromnál alszom, és már a pénzt is megszereztem az estére. Komtosan
ballagok lefele az utcán, gondolkozok megérte e megint hazudni. Lent a parasztelosztóban más
sokkan vagyunk és indulunk Komlóra. A „gyárvárosi” kocsmában már zajlik az élet. Lassan
kezdtem én is felengedni I l-bor mellett. Megnyutatás ként még egy két gyógyszert is be

vettem. 2I óra körül már igen kellemes hangulatban voltam. Számomra megszünt a világ. Nem
volt iskola, nem voltak gondok, és ami a legfontosabb nem volt felelősség érzetem, nem kellet
bűntudatott éreznem. CSAK A MÁMOR! Felhőtlen boldogság annak tudatában, hogy nem lesz
honap. Beérve a terembe egy más világ fogadott. Itt úgyéreztem megtaláltam az igaz helyet
ahova tartoztak a családokból kihuló fekete bárányok. Jó érzésektől eltelve mentem pogozni.
Végre elkeztek folalkoztatni a lányok és nem is maradt visszonzatlan az érdek lődésem.
Számomra egy nagyon kedves emlék maradt az a lány akivel itt megismerkedtem. Janka ő
számomra olyan volt mint egy második anya koncerteken vigyázott rám párszor ki is józanitott
időben. Első szexuális kapcsolatom is vele volt egy vonaton. 18-volt én 14. Mégis jól éreztük
magunkat. Talán egy ilyen diák szerelem volt amit éreztem iránta. Sajnos koncerteken kívül
nem sokat találkoztunk, így az érzés is elmult. De most éreztem meg a felnőté válás első korai
jeleit. Éjféltájt már nem igazán tudtam magamról, és eldöltem. Talán egy órával később
ébretem arra, hogy fáj nagyon a fejem. Megérintem és vérzik. Körülnézve látom, egy csoport
kopasz bakkancsos veri a földön fekvő punkokat. Szörnyű érzés volt, amint hasogatott a fejem,
és szédülésem miatt nem tudtam felkelni. Félóra múlva felhuott egy két haver. A csete paténak
vége volt és amint megtudtam ezek a szinheadok is elmentek. Lassan indultunk volna haza de
kiderült, hogy aki vitt volna még a verekedés előtt elment. Igy mocskosan és
Az első koncert!

vizesen elindultunk haza. Pénz hiányában sajnos gyalog kezdtük meg 20 km.-es
gyalogturánkat. Egy srác vette rá magát, hogy gyalog elinduljon velem. Utközben stoppolni
kezdtünk és szerencsénkre fel is vettek. Kérésünkre eleget téve a vasuton le is tettek minket. 23 óra eltöltése után indultam haza. Anyámék fogadása nem volt rózsás. Visznot elkönyveltem
egy élmény dús estét és hogy egy barátott szereztem.

III.

fejezett

Kezdődik a lázongás

Durva kezdetek után március felé járok ahol két osztály társammal logok délután, vagy ujj
haveri körömel. Osztály társam igen jó modú volt, így elég sokszor jártunk éterembe és egyéb
szórakozo helyekre. Ismerőseimet is ebben az időben keztem bővíteni, és ismertem meg két
srácott akik azota is nagyon jó barátaim lettek. Ők kecske és pumpa. Itt és velük keztem
bemászni a romlott szorakozás sürüjébe. Lassanként gyülekeztek körénk különböző fiatalok de
mi voltunk a mag. Rengeteg hüjeségett csináltunk együtt, eböll idéznék:
Miután bezárták a Barlang nevű kocsmát kénytelenek voltunk ujj törzshely után nézni.
Ez lett a Stuncorgó innen indultunk minden hova és miután közel volt othonomhoz nem eset
nehezemre iddogálni. Eggyik délután fröcsözés közben eldöntöttük hogy este kissebb polgár
pukkasztást rendezünk. Már naplementénél jártunk mikor üres zsebbel de imbolygó fejel
elindultunk egy kiss pénzt szerezni. Lent a parasztnál össze tarháltunk egy kanás okoságra
aztán ujjabb szeszelés áldozatává váltunk. Erős tántorgásunkban jutott eszünkbe, hogy le kéne
ugrani a köztére egy ujjab müsorozásra. Utközben elhaladva az ujjságíróház melett bedobtam
ez égő csikket a kukába, visszanézve láttam hogy füstől a konténer. Ebből felbátorodva össze
törtünk még egy üditő automatátt és mikor lezusztunk egy játszoteret, Pumpa iskolájának
udvarán keztünk dumálni. Tizen egy körül értem haza és kezdődöt az esti vestekedés
anyámékkal. Sajnos ez egyre rendszeresebb lett. í a kimaradozások száma is.

Egy másik alkalommal ismét azon az iskola udvaron 10-15-en kapcsoltuk be a zenét és
kezdtünk mulatozni. Így jött el a nyár szép lassan és kezdődött a nem megérdemelt szabadság.

IV.

fejezett

Zürös nyár, és egy kemény fesztivál

Ballagás: mint zászló hordó menetelek büszkén a menet élén.
Egy zászló átadás, forró bucsu és vége. Kijártam a 8. at.
Első napjaim még lagymatagok és az össze szokás idejéveltelik. Családomból csak édes
anyám dolgozik, én hugommal és apámmal othon vagyok. Kevesset tengetem időm a
haverokkal de agyam már a Rock Maraton fele kalandozik. Az első fesztiválom lesz és
kiváncsian várom az egy hetes bulit. Közben apám a nyaralást tervezi. Horvát ország szép
hely, anyámék egész évbe sporoltak. Egy hetes lesz előre láthatóan. Junius közepe és közlöm
szüleimmel, hogy ki szeretnék menni a bulira. Bejelentésemnek nemigazán volt sikere, de
elengedtek és némi anyagi juttatást is kapptam. Igy indultam Kecskével és Pumpával a
fesztiválra. Berugás már nagyon közel volt igy sietünk a kijelölt uton és a bejárat elött már
töltöttük is a két literes okoságot. Mikor már kelő szédültség volt a fejünkbe indultunk és
vettük meg a jegyett. bent már az elő zenekarok szerencsétlenkedtek. Mi sátorhely után
nézve kezdtünk találkozni a jól ismert koncerttagokkal és újj ismerősökkel mint például
Sikolyal aki nem is sejti milyen szilveszter vár rá. De ezt majd később. Eljött a várva várt
este: nagyon kemény ivászatba keztünk, és hogy hogy néztünk ki azt inkább jobb nem papira
vettni. A csajozos figurát bevetve keztem nyomulni a kavalkádba. Egy vad szeretkezés után
keztem keresni a szervezőket, hogy megoldjam a holnapi benmaradásomat. Ők felajánlották
ha takaritok akkor benlehetek egész héten és kapok kaját és pár üveg sört is. Innentől kezdve
már csak a zenével és a szeszel foglallkoztam. Nagy tombolás volt északa, és valami sörsátori
pad alatt ébresztettek a takaritáskor.

Megjegyzés: nagyon másnapos voltam, így inkább nem mentem haza.

IV. fejezett

Zűrös nyár, és egy kemény fesztivál
Kegyetlen fejfájás gyötört de örömmel láttam nem vagyok egyedül. Nap erősen tüzött és
baromi meleg volt. Kb. három negyed tizenegykor végeztünk és egy kis sült krumpli és
mustár jött ebédkor. Végül pár sör és már vártam az estétt. Ezment minden nap végül egy
nagytakarítás. Kegyetlen fáradtság és másnaposág gyötörtt amihez még hozzá jött, hogy
büdös voltam és mocskos. Hát ez volt az első. Anyár maradék részében elmentem egy
gyönyörű és számomra hibátlan Horvát nyaralásra anyámékkal. Kevés volt már hátra a
szünidőből, és készültem az iskolára. Ja és meg lett az első személyim „majdnem kopaszon”.
Hát mozgalmas vakáció volt.

V.

fejezett

Új iskola, furcsa tekintetek, nehéz év
Megint iskola, tanszerek és készülés. Az osztály főnök kedves 50-es tanárnő. Sokkan
vagyunk a teremben, szülők diákok egyaránt. Rövid beszéd után hazafele tartunk anyával.
Kínos csönd tépkedi idegeinket. Anya reménykedik én már sejtem ez is olyan lesz mint az

előző. Az első pár hétben felfordulás de a jegyek átlagosak. Aztán október közepefele
feltettek egy kérdést ami idáig eszembe se jutott: LOGJUNK? Válaszom egyértelmű volt.
Következő kérdés hova menjünk ez is világos volt hát a kocsmába. Telt az idő és anyámék
abban a hittben voltak ha nem is túl jók a jegyeim de legalább bejárok és ragad rám valami a
koszon kivűl. Sajnos ez nem így volt és egyre jobban tetszet a suli helyett az egész napos
kocsmázás. Azért be-be jártam, de nagyon szarul áltam és ezzel tisztában voltam, hogy
közeledett a karácsony és a félév. Egyik meglepetésemre szüleim megkérdezték mit kérek
karácsonyra. Aválaszt is tudták sajnálatukra. Egy bakancs!!! Két hétel karácsony elött
anyámmal a plázában lévő Martens bolta. Az új bakkancs tökéletes volt számomra ez volt
tőlük az egyik legjobb ünepem. Bár jól nézett ki probáltam egy satu padon tapasztalataim
alapján tudom legközelebb a márkát is nézem ekkor vissza vittem és megjavították. De már 8j
avatást kapott az egyik koncertemen. Eljött a félév eredményeim alapján átvettek a
szakmunkás képzőbe. Itt jöttem rá, hogy protekció nélkül nehezebb ezért megint bele huztam
egy honapra és igazolásokat szereztem a hijányzásokra. Eközben ekeztem züleszteni az
egyik osztálytársamat és hogy jött megint a jó idő kezdötek a kocsmán kivüli ivászatok.
Hajam is megnött így hát tarajba nyirtam a hajam, anyámék örömére. Lassan mindenki
megszokott az osztályba is. Az új osztályba és épületbe rosszaló tekitetekbe röhögtem
napmint nap. Sajnos jegyeim se változtak tulságosan így veszélybe került továbbtanulásom is.
De azért jól éreztem

V. fejezett
Új iskola, furcsa tekintetek, nehéz év

magam. Majdnem minden nap buliztam délutánonként ami azt jelentette, hogy sürün jártam
kocsmába. Vége lett az évnek és ballagás, mint megtudtam ismét kilencedikbe. Az az igazság,
hogy rohatul nem érdeket már vártam a fesztiválokat. Vagy az új hobimmat üztem egy
haveral ami abbol ált, hogy egy ki erdő nevezetű helyen szipuztunk.
Hát ez lazza év volt számomra.

VI.

fejezett

Beletörödés!!

Ez a fejezett kicsit más lesz, ugyanis ebben megpróbálom önmagamat látni szüleim
szemével. Nehéz lesz és ezért szeretnék elnézést kérni ha valami nem úgy van leirva mint
ahogy ti láttátok.
Mit láthatak? Egy fiut aki kicsit máskép fogta fel a dolgokat mint ahogy azok voltak.
Ő kegyeletes hazugságokkal probálta othon elhitettni, hogy visszonylag rendben vannak a
dolgok. MIT LATAK? Valakit aki egykor nagyobb hibákkal de egy átlagos gyerek volt az ő
fiuk. Megpróbálták becsületre és tisztességre tanítani de most mintha minden a fordítottja
lenne. Kívülről úgy festettem mint egy 80-as évekből vissza maradt hülye tarajos lázadó
tinédzser. Szakad farmer, szétrugott bakkancs, koponyás pulcsi. Feszült a húr elég rendesen,
iskolai miatt is és még pár dolog végett. Keztek lassan rájöni, hogy suli helyett kocsma, othon
helyett tereken piázás. Megjött az első töréspont. Esteszüleim megjöttek én a bicigli tárolóban
szipuztam ekkor még nem vették észre de mikor édesapám már 3-szor is bejött és meglátta ki
rántott a tárolóból és pár pofon kiséretében üvöltözött velem. „Hozzáteszem egész idáig csak
egyszer kaptam talán!” Ez volt az első a 3 drasztikus veszekedésből. A többiről majd később.
Aztán lenyugodtak a kedéjek és bár nem sokat javultam de már nem fujtam és kicsit
kevesebbet kocsmáztam. Ez volt az első nyaram is hogy, nem mentem szüleimmel nyaralni itt

pár szabályt ismét felrugtam a házzal való bánásmódban amikor másfél hetes bulitt tartottam
a pecoban. Ez ismét egy durva helyzetett váltott ki amifolytán egy hétig laktam othon. Itt
probáltam először

kis az utcát. Anyámék szerencsére vissza fogadtak. Lassan keztük

elfogadni szerintem, nem ugyan azon az uton járunk. Elfogadták a koncertezéseim és
fesztiválra járásaimat. Nehéz volt velem föleg azért mert rendszeresen vita volt a pénzel és az
életmódal de nem tudtak elene tenni igy inkább bele törödtek.
VI. fejezett
Beletörödés!!

Érződött valami változás lesz de még kezdeti stádiumban volt. Eljött az augusztus és én
tudtam nem úgy fog menni az az iskola mint ahogy annak kéne de nem volt mit tenem tehát
csak vártam. Itt megint kicsit nyugotabb idő volt.
Durva nyár volt, de már a megnyugvás volt bennem mert tudtam az idáig is lazán
fogott kezem még enyhébb volt.
Azért a bűntudatom azért volt de inkább elnyomtam magamban nem azzal akartam
foglallkozni ami számomra valoban fontos lett volna hanem azzal amit magamnak jónak
láttam. Ezuton is szeretném megköszöni azt a sok türelmet amivel el tudtatok viselni.

VII.

fejezett

Suli?

Szeptember I. – évnyitó. Kitűnő örömmel fogadtam az új osztályomat. Tudtam az már nem
lesz tartos hogy én be fogok járni. Bár volt egy általánosos tanárom aki áttjöt a sulimba és
rám-rám nézegetett nem foglalkoztam vele. Ha bent is voltam elég bizar dolgokat probáltam
véghez vinni. A rendszeres füvezések, vagy taraly festés állítás. Volt olykor az is, hogy
részegen mentem be az utolsó pár órára. Az iskolába egyre hiresebb lettem a
kocsmázásaimról és ezért párszor figyelmeztettek a tanárok és egy két sulis haver is. Amikor
már nagy baj volt persze bementem és tanáraim örömmel látták élek még. Pl.: kétszer voltam
tesiorán a félévben. Koncertek rendszers látogatójaként folyton fáradt és fejfályos voltam ez
már jó indok volt arra, hogy nem menjek be csak a suli orvosig. Szerencsére nem sürün
voltam egyedül mert vagya suliból vagy a haverokból mindig össze tudtunk hozni valami kis
pénzt az ivásra. Lazzán müködtek a dolgok és már az se érdekelt, hogy közeledik a karácsony
és utána a félév. Öröm volt számomra logni mert azt hittem ez sokáig mehet igy. December.
Punk cirkusz állt a plakátokon és már tudtam mekora bulira készülhettünk. Anyámék is
tisztába voltak ezzel és nem örültek nagyonn de mit volt mit tenni ez volt. Hatalmas punk
sereglet össze az ifjusági ház elött. Kb. 800-an lehetünk fergeteges buli volt.

VII.
Suli?

fejezett

Tombolt a tömeg üvöltött a zene mindenki jó kedvű vagy csap részeg én a kettő közti voltam.
Sose felejtem koncert után elindultunk kocsmát keresni. Közben esett a hó és baromi hideg
volt. De mi jokedvűen hogolyoztunk és énekeltünk. Hajnal fele mentem haza a többiek még
aludtak, így halkan bemásztam a keritésen és miután zárva volt így lefeküdtem a teraszon két
székre. A karácsonyi szünett viszonylag nyugisan telt a családban miután én se nagyon
mászkáltam és nem is ittam. Hát ez egy lazza félév volt a januárt ismétt linkesen töltöttem és
ez a félévi eredményeimen is látszott. De jött egy forduló pont februárban erről viszont már a
következő fejezett fog mesélni.

IIX. fejezett
Az első szerelem

Életem egy nagy forduló pontjához érkeztem ami rengeteg következményt és bajt
hozott maga után mégis életem egyik legszebb része volt. Utolag is köszönöm, hogy ide
jutottam mert talán soha nem lett volna szakmám ha nem csinálok annyi hülyeségett ezért a
lányért.

Február és hideg két haverommal balatonbglár felle robogunk egy lepusztult vonaton.
Közben kellemes hangulatban borozgatva beszélgetünk és jokedvünk az egekbe kezd szökni.
3 órai út után már élmény volt leszálni és tíz perc séta se kellet a koncert helységig. Bent zene
és ivászatt. Else jutva a szinpadig már leszolitottam a lányt aki késöbb befolyásolta az
egészséges öntudatomat. 160 cm magas, vörös hajú démon gyönyörű testbe öntve. Ez csak a
kinézett lágy hangja erélyesen vissza utasított mikor le szeretem volna ülni mellé. Odébb álva
élveztem a zenétt és az alkoholos mámort de észre se vettem, hogy mindig arra tévedek a
táncolások után amerre ez a tündér van így akaratlanul is szoba ált velem mert látta nem
adtam fell a az első kosár után. Nagyon jól buliztunk és azt vettem észre már az ölébe
fekszem. Reméltem csak, hogy ő is így volt ezzel. Sajnos már az első hibám megesett mikor
azt hazudtam 18 vagyok. Szerintem másként nem is ált volna szoba velem és késöbb ezt
megtudva igazat adott a teoriámnak. Lassan vége volt a koncertnek és mi már kellemesen
össze melegedtünk. De erről nem beszélnék mert ez nem a publikumra tartozik. A vonatt
állomáson a nagy hideg miatt össze bujtunk és egy küllönös érzés töltött el. Mielött felszált a
vonatra és elkértem a névjegyétt. Ő nem hitte el, hogy felhívom de megtetem. Hajnal volt
mikor haza értem de aludni nem tudtam jozanul nagyon nehéz volt a gondolkodásért
folytatott harc a fejemben.

IIX. fejezett
Az első szerelem

9 tájt lehetett mikor rávetem magam a telefonálásra bár egyre jobban kezdtem álmosodni a
szívem nem engedte az alvást még fel nem hívtam ezt a tündért. Hangja kicsit álmos de ugyan
olyan lágy és fülbemászó. Rövid beszélgetés után rájött nem egy éjszakás kalandott akartam
töle, és elkezdödött a rövid de annál forrob kapcsolat köztünk. 2 honapig voltunk együtt de az
életemet teljesen megváltoztatta. Csak hétvégén tudtunk találkozni és 4-5-ször. De miata
képes voltam fel költözni Pestre. Sajnos ekkor már nem jártunk de nem adtam fel a reményt
még 2 honapig. Talán jobb volt, hogy végett ért de mély nyomokat hagyott bennem azota is.

IX. fejezett
Züllés vagy szabadság

2003. Március: pécsen egy kocsmázás közben döntöttük el, hogy én és Pumpa fel megyünk a
pesti életett kiprobalni. Este fele volt mikor haza mentem és gyorsan össze pakolva a cucomat
bejelentettem pestre utazom dolgozni. 500-ft-al zsebemben elindultam Pumpával Andrásért
és egy kocsmába töltve az északát másnap indultunk fel. Félérve egyből Békás megyere
mentünk ahol már aznap megismerkedtünk a helyi tini lányokkal. Segítettek nekünk pénzt és
kaját szerezni. Békás jó helynek látszot mivel itt lakott Anamari és András barátnője Zsofi is.
Aztán elkeztünk körül nézni a városban is így ismerkedtünk meg Wiszkászal aki mint kiderült
jó arcnak tünt de hát semmi sem örök. Ekkor kezdtem lefogyni a Szunyog szigeti helyünkön,
ugyanis itt volt a szabadtéri lakásunk. Sajnos kezdtünk rá jönni ez az élet nem fenékig tejfel.
Az ott lét kezdett kicsit kellemetlené válni. Tehát elöször András

majd én is keztem

elszivárogni. Ekkor az új hullám fesztivál volt az irány Győrbe ahol sikeresen lett egy új
barátnőm Punki. Vele elég nehéz és kezdetlegesvolt a kapcsolatom mivel 2 hétig még lent
dekoltam Győrött. De a szívem csak vissza huzot pestre így elkezdődött egy kialakulobban
lévő kapcsolat. Augusztus: közeledett a 17-dik születés napom tehát haza ugrottam
anyámékhoz egy kis pénzért barátnőmel. Miután elmondtam sok hazugság közepette, hogy
jól vagyok kapptam I0000 ft-ot és irány az első kocsma. Bár Pepsi szigetre akartam fére rakni
nem tudtam kezzelni ennyi pénzt így másfél óra alatt el is ment. Ezután fel mentünk
Andrásékhoz egy két napra. Itt történt meg az átörés mikor is életemben elöször el vettem egy

lány szüzességét. Ez után nem volt megálás és ugyéreztem megint megkörnyékezett a
szerelem. Nagyon rendes lány volt segitett feljárhattam hozá. Fürödhetem moshatam a
ruháimat. Persze csak titokban mert a szülei nem igazán tartotak sokra. Ismét Pécsre
keveredtem egy fesztivál végett. Ahol sikeresen elvesztetem őt is.

IX. fejezett
Züllés vagy szabadság
Egy nagyon lagymatag kapcsolat miat csak pár hétig tartott. Ekkor ismét fel idéződött
bennem az Anamarival való kapcsolatom vége. Tehát lelkileg sikerült magamat padlóra
küldeni. Mértéktelen ivászatba keztem. Itt volt az ősz és az alkohol mértéke a hideg miatt
sokasodott. Emiatt már egyszer nyáron is voltam a májammal korházba de nem érdekelt.
Méhetetlen önsajnálat volt bennem és a multba való leragadás. Eközben a felszinenn
vidámnak látszottam de nem volt nap hogy ne kezdjek befordulni. Lányok jöttek mentek az
életemben ekkor de nem érdekeltek. Az egyikhez még be is tudtam költözni két hétre.
Közben megismerkedtem egy Alex nevezetű sráccal akivel nagyon jó barátságot kötöttem.
Szívem azt akarta menjek haza, de makkacs voltam. Tehát tovább zülöttem és már nem is
igazán a punkságon volt a hangsuj hanem az iváson. Igy tetük minden nap: felkelés kéregetés
ivás. Az egyhangúságban mégis volt valami öröm álandóan. Lakhelyünk ugyan olyan változó
volt mint kedélyünk sokszor tanyáztunk a duna parton is de a városi lépcsőházak voltak a
kedvencek. Közeledett a karácsony és mi bent logtunk a tereken. Hol blaha hol boráros.
Szenteste igen szép kis pénzt gyüjtöttem össze, ami elég volt arra, hogy 6 üveg vadász keserüt
igyak Alexal és Pókkal. Ez az este is lépcsőházban telt. Másnap reggel már korán az egyik
lakó már fejbe akart verni egy szerelő vassal. Tehát tovább áltunk. Ebben a napokban
ismerkedtünk meg Törpapával is aki mind kiderült akaratlanul is segítette a szilveszteri
bulinkat. Jól indult vele is a munkatársi kapcsolat de amijen gyorsan jött olyan gyorsan ment.
Szemétkedet velünk az ő saját köteleségeitnem teljesítette. Nem volt más hátra 3I-én
megfujtuk a bankkártyáját és a kódot. Az első automatánál fel tudtunk venni 50-ven rongyot
de utána kifujt. Ekkor Alex barátnőjével Alexal elindultunk szigett hallomra. Késöbb még
egy csaj betársult hozánk.

IX: fejezett
Züllés vagy szabadság

Kivetünk egy Motel szobát és az egyik bárban szereztünk egy két okoságott és piát. Nagyon
meg voltunk csuszva aznap este és jol is éreztem magam. Másnap már nem volt ilyen fényes
sajnos megint pénz nélkül és kegyetlen rosszul. Január közepéig huztam még és végem volt.
Egy nap eldöntöttem nem iszok többet és pár óra mulva össze estem az egyik aluljáróba.
Korház I napig voltam bent és TIZENÖT VAGY HÚSZ EMBER LÁTOGATOTT MEG:
Ekkor fel keltem és megszöktem. Kiérve a blahára kértem a többieket segítsenek össze szedni
egy vonat jegyre és pár felesre. Haza mentem!!! Bár othon se volt fényes a helyzett mivel
probára bocsátáson voltam és volt egy tárgyalás amire nem mentem el. De mégis vártam az
áldot othon melegét. Nem tudtam, hogyan is mondjam el szüleimnek van egy kis problémám
az alkohollal de reménykedtem vissza fogadnak. Megköszönhettem így is lett.

X. fejezett
Vége a dalnak

Több okból is adtam ezt a címet: ez az utolsó fejezett és a tartalmában is van is van egy kis
végzetes. Hamár valaki eljutott idáig biztos megvan a véleménye rolam, de ne feledjék az idő
változtatja az embert tehát én is változok. „Remélem jó irányba”.
Tehát januári haza érkezésem rázos volt számomra és családom számára is.
Leszálltam a vonatról és miután a buszt nem engedték használni kinézetem és álapotom miat

gyalog kellet fel vánszorognom anyu munkahelyére. Tragikus kinézetem miat anyám sok
következtetést vont le. Két perc sem kellett már kértem, hogy irjon ki egy doboz andaxint.
Megkaptam kicsit sikerült le nyugodnom. Este nem igazán tudtunk volna beszélgetni mert
veszekedésbe torkolot volna. Másnap viszont elmentünk közösen az ambulanciára. Itt
értettem meg menyire szeretnek a szüleim. Kaptam gyógyszert és rendszeresen el kellet
járnom a beszélgetésekre aminek semmi értelét nem láttam. Igazából csak a nyugtató mi miatt
jártam. A barátokat is probáltam kerülni, éreztem ez nem az az időszak amikor buli az első.
Dehát ez se mindig sikerült. Eljött a tárgyalás ideje. Lesujtott az ítélet amelyben EGY ÉV
ASZODOT kaptam. Teljesen össze törtem sirtam nem birtam felfogni. Ismét egy hónap kellet
mire megjött az ítélet. Március 5. inentől kezdődöt az I év lejárta. Nagyon könyedelműség
volt az általam megszokot ruhába menni. Este lett mire beértem. A nevelők kedvesen
fogadtak a befogadó csoport nevezetű részlegen. Itt bajos másfél hónapott töltöttem el amikor
is kaptam verést és cseszegetést stílusom miat. De jó dolgok is történtek velem. Elkezdtem
egy asztalos szakmát amit a mainapig sikeresen végzek. Áprilisba kitetek csoportba. A P.P.be. Itt kicsit lassaban de ismét problémáim alakultak ki. Májusba mehetem először haza 5
napra. Sajnos a szabadság illata na meg egy kis ital ismét elrontotta az othon létemett.
Szerencsére nem anyira, hogy anyuék ne örütltek volna. Vissza érkezesemkor

X. fejezett
Vége a dalnak

éreztem mennyivel jobb volt kint de szerencsémre van egy szoba társam akivel különösen jó
barátságott kötöttem. A sok elviselhetetlen helyzet és egy két bunkó csoportárs kivételével,
egész jól ment az ídő. Eljött a nyár és minden kellemetlen embertől megszabadult a csoport.
Egy gyerek érkezett így lettünk 4-en a nyári nagy szabadságra. Kaptam 3 plusz napot amit
technokol szívásért elvetek. 24 napra sikerült kimenem az intézettből. Othon töltöttem az
egészet ami anyámék számára lehet kicsit furcsa volt. + 3-szor szorakozam és az utolson
megismerkedtem a mostani barátnőmel. Vele nagyon jól elvagyok és eleinte majdnem egy
végzetes hibába esetem mikor második tini koromat akartam kezdeni de most megprobálok rá
jó hatásal lenni. Nyugodtan teltek a napjaim mint a csoportba mint a műhelybe. Kisebb aférok
mindig vannak de nem vészes. Ezután még 2-szer voltam szabin október és novemberbe.
Most a karácsonyi szabit várom ami ismét 2 hét.
Hát ennyi lenne a történetem! Remélem tanulságos volt mintt Szülő mint gyerek
részére. Köszönöm, hogy elolvasátok.
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