
 

   

 

Lassú sietség 
 

A teknősbékák a világ minden részén a lassúság szimbólumai. Bár lassúak, néhány dolgot azonban 
egészen biztosan jól megtanultak. Minden évben májustól augusztusig körülbelül 13 000 tengeri 
teknős találja meg az utat a hatalmas Indiai Óceánon Omán partjaihoz, hogy lerakják a tojásaikat. 
Évezredek óta csinálják ezt. A folytonosság szimbóluma erőteljesen jelen van ebben, ugyanakkor  

pedig annyira természetfeletti az egész. Még a legaktívabb zöld-politikus sem tudna megszervezni 
egy ilyen megkapó eseményt. Ez az, ahogyan Isten minden dolgát végzi. Mi nem tudjuk létrehozni, 

csak folyamatosan gyönyörködünk a kivételes szépségében. 
 
 

                                                             
 

Az építőipar mindenhol ott van Dubaiban. Az üzleti lehetőségek kelet és nyugat között a 
szakképzetlen vendégmunkásokon kívül sok tanult szakembert is idevezettek, hogy élvezzék ezt a 
New-York szerű várost. A statisztikák szerint nincs bűnözés, és a napsütés is garantált minden nap. 

A jobb oldalon Yan áll, IT szakember a bakui gyülekezetünkből, és éppen a piaci alkudozást  
próbálgatja a Muscati piacon. 

 
 

                                         
 

Sharjah a harmadik legnagyobb város az Egyesült Arab Emirátusban, körülbelül félórányira 
Dubaitól. Sharjah-i barátaink profik a művészet terén. Zoltán Magyarországról művészettörténeti 

vendégelőadó, a felesége Sarah sokoldalú olasz művész-festő, szobrász, fényképész. Ők a mi 
családtagjaink. 

P. Matti hírlevele Ománból 



 

  
 

Az öböl menti térség minden fővárosának megvan a maga álom-projektje a luxuséletre. Dohának 
ott a PEARL (GYÖNGY), Dubainak a PALM (PÁLMA), Muscatnak a WAVE (HULLÁM). 

Itt a Café MORE a Wave-ben az én festményeimmel a bejáratánál. A szem előtt lét egy művész 
túlélésének az egyik alapfeltétele. 

 

  
 

Nem eprek, hanem licsi-gyümölcs, amit George hozott Bangladesből.  
Megpróbáljuk minden elképzelhető módon csillapítani a hőséget. Ezekről a gyümölcsökről azt 

tartják, hogy hűtik a testedet. Máskor egyszerűen csak szembenézünk a meleggel, egy hagymával 
a zsebünkben. Fogalmam sincs, hogyan működik. Jó, hogy süt a nap, de ami sok, az sok. 
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Ahmed elmerülve egy mély beszélgetésben egy falusival a vidéki körutunkon. 
Csak sejtéseim vannak, miről beszélgethetnek. 


