
19

HAT ÉRZÉS 

„2-3 olyan 
igaz barátom 

van, akivel 
nyitottan tudok 

beszélgetni,
és akiben 

feltétel nélkül 
megbízom”

„A SZERELEM NAGYON CSODÁLATOS TUD LENNI, DE HA REMÉNYTELEN, AKKOR BORZASZTÓ”
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„Szeretnék 
nyerni a lottón 
és az összegből 
kutyamenhelyet 

alapítani”

Szerző: Vízvári Andrea, Portréfotó: Csányi István

mindig vigyáz rám!
Az őrangyalom 
Borbáth Ottília, aki korábban a Barátok köztben is nagy sikerrel szerepelt, tavaly óta a Spirit Színház 

társulatának oszlopos tagja. A színésznő jelenleg egyebek között a teátrum egyik premier-előadásában, 
az Édentől keletre című darabban remekel. Most a legbensőbb érzéseiről faggatjuk!

Szerelem
Olyan, mint egy áramütés.  
A szerelem nagyon csodálatos 
tud lenni, de ha reménytelen, 
akkor borzasztó. Egy híres em-
ber mondta talán: a szerelem 
egy betegség, egy rossz érzés, 
amely szívdobogással és gyo-
morgörccsel együtt járó állapot. 
Véleményem szerint azonban a 
viszonzott és a tökéletes szere-
lem igenis nagyon jó érzés.

Boldogság
A boldogság érzését sok össze-
tevő okozza. Engem boldoggá 
tesz a szeretteim iránt érzett 
szeretetem, de az is, ha szeretem 
a karaktert, és jól eljátszom a 
szerepet. Minden kis apróságnak 
őszintén tudok örülni, és általá-
ban már attól boldognak érzem 
magam, ha valami minimális 
pozitív hatás ér. Örülök, amikor 
a kutyáimmal sétálok, boldog 
vagyok, ha a férjem jól van, a 
legfelhőtlenebbül boldog viszont 
akkor voltam, amikor még élt az 
édesapám. Azóta már semmi sem 
olyan, mint azelőtt.

Barátság
Két-három olyan igaz barátom 
van, akivel nyitottan tudok be-
szélgetni, és akiben feltétel nél-
kül megbízom. Ha velük vagyok, 
nem kell visszafognom magam, 
és bármiben bátran kérhetek 

tőlük tanácsot. Barátban csalódni 
viszont az egyik legfájdalmasabb 
tragédia az életben – sajnos ilyen 
is történt már velem.

Kalandvágy
A kalandvágyam abban merül ki, 
hogy szeretnék nyerni a lottón 
és az összegből kutyamenhelyet 
alapítani. Az ország összes árva, 
otthon nélküli kutyáját befogad-
nám, és boldog otthont teremte-
nék nekik.

Félelem
Bár ebben a korban néha már 
gondolok az elmúlásra, nem 
félek semmitől. Korábban, 1992-

ben volt egy nagyon súlyos be-
tegségem: kigyógyultam a leu-
kémiából, és azóta is érzem, az 
őrangyalom mindig vigyáz rám.

Harag
Egyetlen olyan ember 
van az életemben, 
akivel soha 
többé 

nem fogok beszélni, mert becsa-
pott és elárult. Egyébként nem 
szeretek haragot tartani, nem jó 
érzés. Egyik nagy vágyam még, 
hogy mindenkivel rendezzem a 
soraimat, akivel valaha is volt 
összetűzésem, vagy megszakadt 

a barátságunk.

Ebben a rovatunkban 
arra vagyunk kíváncsiak, mi rejtőzik 

a hírességek tudatalattijában. 
Ennek érdekében hétről hétre 
hat szóval szembesítjük őket, 

hogy elárulják, mi jut eszükbe róluk elsőre. 
Itt megmutatkozik a sztárok 

valódi természete.

Borbáth Ottília: 

A Spirit Színház Édentől keletre 
című premier-előadásában is nagy 

sikerrel szerepel

„Boldoggá tesz, ha szeretem 
a karaktert, és jól eljátszom a szerepet”


