Ilyen érzés, amikor megszületik végre…
Olyan sok munka, vágyakozás, teher, aggódás után végre a kezedben tarthatod…
Csak állsz, és potyognak a könnyeid, és nincsenek szavaid megköszönni, kifejezni, amit
érzel…
Simogatod, beleszagolsz és mélyen beszívod a finom illatát…
Sokkal gyönyörűbb, mint gondoltad…
Féltő gonddal adod más kezébe: vajon hogy tetszik neki? Vigyázni fog rá?
Kimondhatatlanul büszke vagy rá…
< ° >
Páratlan öröm ez a mai nap. Talán pezsgőt kellett volna bontani, de az épp nem volt. Helyette
fagyiztunk sok tejszínhabbal… ültünk a teraszon, néztük a naplementét és hallgattuk a
kamikáze rigók gurgulázó nevetését. És csak nevettünk és simogattuk a borítóját… kivettük
egymás kezéből, belelapoztunk, örömmel fedeztünk fel benne újabb és újabb dolgokat… És
gondolatban szétosztogattuk a föld minden lakosának.. 
Páratlan öröm volt mindenkinek. Amikor Józsefünk megjelent, karján barna csomaggal, és
szelíden közölte, hogy ajándékul ad mindenkinek a most megjelent könyvünkből egy
példányt… azok az örömteli, meglepett arcok… Ahogyan kerestétek benne a saját
írásotokat… amilyen ünnepi arccal olvastátok… Anna és Icus, a fogadott Tesók összehajolva,
együtt bogarászták az írásokat… és amikor rájöttek, hogy mindketten írtak a másikról, Anna
könnyei is potyogni kezdtek…
Páratlan öröm ez a mai nap. Ahogy Melinda felfedezte az általa készített kreatív
gyönyörűségek fotóit a mellékletben… Ahogy felidéztétek a képeken látott programjaink
örömteli pillanatait… Ahogy a nagyfiaim csatárláncban hordták be a csomagokat…
felstócoltuk a szobában, ahol lassan mozdulni sem lehet… ilyen örömteli rendetlenséget is
régen láttam.
Páratlan öröm a könyvekkel megrakott autóm „újkönyv-illata”… Icus szavai, hogy ma ismét
olyan jól megsimogattuk a lelkét… Ahogy magatokhoz szorítottátok könyvünket, ahogy
fotózkodtatok vele… Hiszen mindannyiunk közös gyermeke ő, amelyben összefoglaltátok,
talán most először végiggondoltátok azt az utat, amit a gyógyulás során jártatok be, azt a belső
munkát, amit a csoportban végeztetek. Ami öröm és büszkeség nekem, remény és biztatás a
leendő olvasóknak…
Közös gyermekünk, a könyvünk megszületett. Fogadjátok szeretettel! Baba és mama, (az
összes), egészséges és gyönyörű! 

