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Egy átlagos napon. Valamikor jajj de korán csörög egyszerre 12 telefon és óra. Van,
amelyik spanyolul rezeg, vagy csehül kiabál, a miénk csak úgy berregett. Csukott
szemekkel le az emeletes ágyról, fel a ruhákat, arcot varázsolni magunknak, és már irány is
az ebédlő. Minden egyes ’Good morning!’ és ’Did you sleep wellő’ után, egyre éberebb
voltam. A reggeli kiválasztása közben mindenkivel összemosolyogtunk, habár lehet, hogy
a nevét se tudtuk az illetőnek.
Minden reggel, minden workshop-on, és minden délután, néha még este is, játszottunk.
Ismerkedőset. Bármilyen hihetetlennek találtam az elején, de a második napon, már
mindenkire úgy mosolyogtam, hogy tudtam, hogy hívják!
Délelőtt ’Migration’ workshop. Nagy lap a földön, kinek mi jut eszébe a felírt szavakról.
Színes tollak, kupakok szerteszét. A feladat: csak írj! Pislantok, és már mindenki térdel,
vagy négykézláb írja kékkel a szegénységet, zölddel a lehetőséget, pirossal pedig új életet
firkantanak. Megállok, elolvasom őket, és elgondolkozok rajta, hogy ez nekem eszembe
sem jutott, én valami mást írok, amin ők gondolkoznak el. Mindenki kész.
Akkor beszélgessünk. A sok új információ, a sok vélemény, a sok ötlet! Ezeket meg kell
emészteni… mellesleg mindenki éhes, megyünk is ebédelni. Ebéd közben a mellettünk
lévő asztalnál spanyolul fecsegnek, mutogatnak, nevetnek, és megbeszélik, kinek hogy telt
a délelőtt. A német vezetők szolidabban, olyan ”késsel-villával” módon boncolgatják a
témát.
Meg kell hagyni, mindig remekül jött az a kis szünet ebéd után, valamikor az ebédet is
meg kell emészteni, mondjuk a függőágyakban három árnyékos fa alatt. Akinek nem jutott
hely, már rohant is a plédért. Nicolas és Ima kézenállnak, Alberto próbálkozik  Mi a kék
eget nézzük, hűsölünk, és hallgatjuk, hogy Laia, Diana és Marta, hű szurkolócsapatként
énekli a spanyol focicsapat indulóját…Mulatságos, tényleg semmit nem értek. Közben
Guillem barátom zsonglőrködik három babzsákkal, természetes, hogy én is meg akarom
tanulni. Elkezdi tanítani, én meg bénázok, de kezdődik a délutáni workshop, majd később
folytatjuk.
Délután ’Enviromental learning’ van, nyomás a természet! Csoportos feladatok, csukd be
a szemedet, megmutatom neked a nap melegét, vagy a virágok illatát. Utána felismerési
feladat, mi nem illik a környezetbeő Nagyon sok minden, gyűjtsük is össze!
Alig várom az estét, mert a többiekkel együtt töltöm. Nem tudom még, mi fog történni.
Lehet, hogy kosárlabda meccs lesz, vagy lehet, hogy Erick gitározik nekünk, vagy filmet
nézünk, nekem mindegy is. Csak a hangulat. Olyankor minden más, olyankor akármi
történhet. Estére már spanyolul is értek, és a zsonglőrködés is sokkal könnyebb.
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