Drága Éva!
Fogadd most el tőlem, hogy naplószerű információt küldök, mert egyszerűen sok feladat vár rám.
*2008. október 24.(péntek)*
Wass Albert szoboravatás Szentesen. Megismerkedtem személyesen Wass Miklóssal és feleségével
Zsuzsával, meghívtak...
Készítettem felvételeket:
http://www.wassalbert.eu/wasalbert/nagykep/nagy141.html
*2008. október 29. (szerda)*
Vendégségben - családi körben - Budapesten Wass Miklóssal & Zsuzsával, a Zsuzsa édesanyjánál Zsófi néninél Felejthetetlen boldogságban hallgattam Miklós emlékezéseit -természetesen magyarul-, Zsófi nénit
a fiatalos, vidám jelenséget, Zsuzsa önfeledt kacagása magával ragadott..., mint egy álom. Hazafelé
mindenkire mosolyogtam, mindenkire sugároztam, hogy szép az élet gyerekek, fiatalok, idősek!!!!
Megbeszéltük, hogy 2008. november 6-án kiruccanunk Erdélybe pár napra, megszállunk a Tulipán
gyermekotthonba és ...
El kezdtük szervezni Zsuzsival.
Beszéltünk a honlapokról, az utikönyv tervekről...
*2008. október 31. (péntek)*
Estefelé telefonáltam, Zsófi nénivel fontos aggodó témákról beszélgettünk..., majd késő este hívott
Zsuzsi, azzal váltunk el, hogy hétfőn megbeszéljük a kirándulás részleteit.
*2008. november 3. (hétfő)*
Este vártam Zsuzsa hívását, nem telefonált..., gondoltam szervez és elfoglalt.
*2008. november 4. (kedd)*
Délelőtt hívtam Zsuzsát a vonalason, de nem vette fel senki, még az üzenetrögzítő sem volt
bekapcsolva. Pillanatra rossz gondolatok kerítettek hatalmukba..., de talán mégsincs baj, biztos
együtt vannak valahol.
Este ismét telefonáltam a vonalason, minden változatlan.
Hívtam Zsuzsát mobilon és sírva mondta el a számomra hihetetlen szomorú hírt, hogy Zsófi nénivel
már nem fogok közös terveink szerint talákozni és vidáman beszélgetni.
*2008. november 6.*
Ismét vendégségben Zsófi néninél, Zsófi néni nélkül Zsuzsával, Miklóssal és Koltay Gábor Zsuzsa
feleségével -számomra egy új ismeretség- .
Megbeszéltük, hogyan készítsem el a gyászjelentést, miben tudok segíteni...
Nagy kincset kaptam ajándékba Miklóstól & Zsuzsitól: Wass Albert titkai című könyvet Miklós
dedikálásával.
Éva,
- - megviselt - - , egy csodálatos ember, aki még nekem is tudott olyan kedves szeretetet nyújtani az
utolsó pillanataiban, hogy fáj a távozása. Ugyanakkor érzem, hogy tudatosan tudta, most kell
elmennie, amikor helyére kerültek a dolgok és "itthon van a lányom".
Megyek aludni, jó éjt!
Köszönöm a figyelmed
Kata
http://www.wassalbert.eu

