
MEGÉRZÉS
SPIRITUÁLIS NOVELLÁK



Kedves Barátaink!

Egy olyan könyvet tartotok a kezetekben, amelyet
lélekből írtak. Sok-sok író adománya a jövőnek és
a  kolostorunknak.  Ajándék,  amely  pénzben  nem
mérhető. Felajánlás az utókornak.

Spirituális novellák csokorba szedett gyűjteménye.
Olyan  történetek  tárháza  ez  a  könyv,  amelyek
megtörtént eseményekre is építenek.

Kortárs  írók  közelebb  hoznak  nekünk  írásaikban
érzéseket.  Különleges  impressziók  mögött  Isteni
beavatkozást sejtünk.

Ezért  is  „MEGÉRZÉS” a  címe  ennek  a
novelláskötetnek. Mert a „MEGÉRZÉS” az, amikor
Isten halkan súg neked.

Tiszta  szívükből  ajánljuk  a  kedves  szívből  jövő
írásokat. Olvassátok szeretettel!

Hanna J. Nagy

Goran Episcopus

szerkesztők

A kiadást támogatja:

Illír Kolostor
(Illyrian Monastery)
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Federico, a hídember
Írta: Poór Edit

Federico,  nyolcéves  kisfiú  a  szüleivel
Olaszországban,  Avezzanóban lakott.  Ez egy kis
városka, melyet  hegyek vesznek körül.  A község
területén  főleg  családi  házak  vannak  nagyobb
földterülettel. A nagyszülei is itt éltek, nem messze
tőlük.

Nyaralásból  érkeztek  hazafelé,  amikor  a
szerpentinen  az  autójuk  megcsúszott  és  a
szakadékba borult. A szülei a helyszínen azonnal
életüket  vesztették.  Federico  kirepült  a  kocsiból
zuhanás  közben,  és  egy  faágon  landolt.  Kisebb
karcolásokkal megúszta a balesetet.

A nagyszülők  nem  engedték  árvaházba,  hanem
magukhoz  vették,  taníttatták  és  felnevelték.
Nagykorúként  már  dolgozott  és  ő  segített  nekik,
azonban  egy  vírusfertőzés  következtében,
mindketten  rövid  időn  belül  meghaltak.  Federico
magára maradt, de mindig becsületesen dolgozott,
szerették  a  munkahelyén.  Az  igazgatónak  egy
rokonát azonban fel kellett, hogy vegye a főnöke.

Nem volt más választása, mondvacsinált ürüggyel
elbocsátották. A tartalékait igyekezett beosztani, de
idővel azok is elfogytak, mivel munkát nem talált.
Már a ház költségeit sem tudta fizetni, elárverezték
a feje felől, így hajléktalanná vált.
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A közelben volt egy nagy parkos terület, ott húzta
meg  magát  egy  padon.  Látásból  ismerték,  már
megszokott látvány lett, szinte a parkhoz tartozott
a kis kopott padjával együtt. Megsajnálták és vittek
neki élelmet, forró teát vagy éppen egy kis itókát,
hogy jobban el lehessen viselni ezt a megalázott
helyzetet.

Ő is próbált alkalmi munkákat szerezni. Ha kellett,
fát  vágott  vagy  éppen  szenet  hordott  be.  A
környéken  az  idős  embereknek  ehhez  hasonló
fizikai  munkával  segített  kevéske  pénzért.  Így
tengette az életét napról napra.

Egyik napon, a kora esti órákban, ahogy ott ült a
padon, arra lett figyelmes, hogy előbb melegséget
érez,  olyan  szeretetteljeset,  majd  libabőrözik  és
valaki megszólítja:

– Federico! Federico!

Körülnézett,  de  senkit  sem  látott.  Rettenetesen
megijedt.

– Ó, Uram, ne hagyj el! Hát nem elég nekem ez a
nyomorúság,  még  meg  is  bolondulok,  hogy
hangokat hallok! – kiáltott fel.

– Federico! Ne ijedj meg! Nem láthatsz, mert az
őrangyalod vagyok.

– De hallak a fejemben.

– Igen, ezt hívják metakommunikációnak.

– Nem, ez nem lehet! Azt hiszem, magányomban
megőrültem!

– Nem őrültél  meg, ez létező dolog,  csak sokan
nem  tudják.  Adok  neked  bizonyságot.  Jól  figyelj
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rám! Most menj öt házzal feljebb a másik oldalban,
és  csengess  be  a  gazdához.  Kapsz  állandó
munkát,  ellátást  és  egyelőre  a  fészerben
meghúzhatod  magad.  De  azután  feltétlen  gyere
ide vissza, mert beszédem van veled. Itt várlak.

Federico  elment,  ahová  az  angyal  küldte,  és
becsengetett a gazdához. Szó szerint minden úgy
volt, ahogyan azt előre megmondta. Hihetetlennek
tartotta,  csak  csóválta  a  fejét,  talán  álmodik.  A
gazda  megmutatta  neki  a  melléképületet,  ahol
meghúzhatja  magát.  Ez  nem  álom,  hanem
valóság, így hát visszament a padhoz és leült. Kis
idő múlva újra átélte a szeretetteljes melegséget
és borzongást, majd meghallotta a hangot.

– Most már bizonyságot szerezhettél rólam, hogy
valóságos vagyok, annak ellenére, hogy még nem
látsz.

– Igen, és nagyon köszönöm a segítségedet.

–  Érzékelted a  jelenséget,  mielőtt  megszólaltam.
Erre  figyelj  oda,  én  mindig  így  fogok  jelentkezni
neked.

– Igen, értem. Hogyan szólíthatlak?

– Itt az égi világban nem fontosak a nevek. Csak
hívj  egyszerűen  Őrangyalnak.  A  születésedtől
kezdve veled vagyok, nekem ez a feladatom, hogy
vezesselek  és  vigyázzak  rád.  Emlékezz  a
balesetre: én mentettelek meg, mert neked fontos
küldetésed van. A nagyszüleid addig maradtak a
földi világban, ameddig szükséged volt rájuk, hogy
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ne kerülj árvaházba. Most jött  el a te időd, azért
szólítottalak meg!

– Érdekes dolgokat mondasz, de miért ez a nagy
nyomorúság rajtam? Elvesztettem a  családomat,
az állásomat, a házamat!

– Az életednek ez a szakasza arról kellett szóljon,
hogy  vezekelsz  a  korábbi  cselekedeteid  miatt.
Most már meg tudod becsülni a munkát, a pénzt, a
javakat, a legkisebb figyelmességnek, szeretetnek
is  tudsz  örülni.  Megtanultad  az  alázatot  és  azt,
hogy  mit  jelent  a  család.  Leszületésed  előtt  a
lelked  felvállalta  mindezt  a  törlesztést,  hogy
jellemed tisztuljon és fejlődjön.

– Azt mondod, hogy küldetésem van, de mi?

– Még sokat kell tanulnod, olvasnod, de én segítek
neked. Holnap ugyanebben az időben beszélünk,
gyere ide. Mostantól a neved, már nem Federico,
hanem Ploncia uomo (Hídember).

A kapcsolat megszakadt, mintha elment volna az
angyal.  Ő  meg  csak  ült  a  padon,  mint  akinek
látomása  volt,  és  elmerengett  a  hallottakon,  de
kíváncsian várta a másnapot.

– Köszöntelek, Ploncia uomo! – jelentkezett be az
Őrangyal.

–  Azt  mondtad,  hogy  mindig  velem vagy,  mégis
magamra hagytál tegnap?

– Nem, de láttam, már fáradsz a sok információtól,
és  nem  akartalak  tovább  terhelni.  Ezért
megszakítottam a beszélgetést.
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– Ha mindig velem vagy, akármikor beszélhetünk,
nem? Miért kell idejönnöm, és miért van szükség
arra, hogy ugyanabban az időben jöjjek?

– Ez csak átmeneti, és csak a fizikai tudatodnak
van  rá  szüksége,  hogy  könnyebben  rám  tudjál
hangolódni.  Majd meg fogod érteni.  Gyere,  most
elmegyünk  a  könyvtárba,  s  megmutatom neked,
hogy melyek azok a könyvek,  amiket  feltétlen el
kell olvasnod.

A könyvtárban a polcokról  szinte csak úgy estek
lefelé a kezébe a könyvek.

– Hú, ezt mindet? – gondolta.

Az  Őrangyal  csak  mosolygott,  és  másnap  a
szokott helyen és időben tovább magyarázott neki.

– Muszáj az elméleti tudás ahhoz, hogy megértsd,
hogyan működik a világ. A küldetésed során több
dologgal fogsz találkozni. Csak úgy tudsz segíteni
majd az embereknek, ha megérted azt, amit a lelki
szemeiddel látsz és lelki füleiddel hallasz.

– Látni is fogok? Téged is?

– Igen. Most  menj  és tanulmányozd át  ezeket  a
könyveket. Ha elkészültél, majd újra beszélünk.
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Federico  minden  szabad  percét  felhasználva
olvasott. A gazdánál nagyon jó helye volt. Munkája
mellett háromszori étkezést biztosítottak számára,
és  bért  is  meglehetősen  jól  kapott.  A
melléképületet kifestette és berendezkedett, amitől
az egészen otthonossá vált. Annyira megszerették,
hogy szinte családtagként kezelték. Több hónap is
eltelt, de nagyon sokat tanult és már sok mindent
megértett.

–  Köszöntelek,  Ploncia  uomo!  –  jelentkezett  be
ismét az Őrangyal. – Látom, sokat fejlődtél.

–  Igen,  hálásan  köszönöm  a  vezetésedet  és
segítségedet.

– Most pedig, láss hozzá a feladatodhoz!

– De mit kell tennem?

– Járj faluról falura, városról városra! Meséld el a
történetedet  mindenkinek,  hogy  tanulhassanak
belőle.  Segíts  az  embereken,  akikkel  utadon
találkozol! Kinek jó szóval, kinek tanítással, kinek
fizikai  segítséggel  vagy  lelki  segítségnyújtással.
Nem  leszel  egyedül  soha,  ne  félj!  Áraszd  a
szeretetet  magadból  mindenki  felé!  Most  már
bármikor hallhatsz s láthatsz, ha a fókuszodat az
égi  világra  emeled.  Ne  feledd!  A  tanulás  egy
folyamat,  mely  örökké  tart.  A neved  pedig  nem
véletlen Hídember. Összekötöd a földet s az eget,
mert látod a láthatatlant és hallod a hallhatatlant.
Kaptál bölcsességet a megértésükhöz, de nem a
magad hasznára,  hanem másoknak  útmutatásul.
„Ingyen kaptad, ingyen add tovább!”
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Federico összepakolt  egy kis batyut,  és nyakába
vette  a  világot,  hogy  küldetését  beteljesítse.  Az
őrangyala útmutatása szerint segített, ahol tudott.
Ahol  halottat  temettek,  vigaszt  nyújtott,  mert
elmondta,  hogy az égben vannak angyalok és a
lélek  tovább  él,  csak  a  földi  ruha  az,  ami  porrá
válik.

A háborgó lelkeknek megmagyarázta, hogyan függ
össze  a  jelenlegi  élete,  a  korábban  másoknak
okozott  szeretetlenséggel.  Saját  történetén
keresztül  sokaknak  utat  mutatott,  tanított.
Mindenhol  csak  úgy  ismerték,  hogy  a  Ploncia
uomo. Megérttette az emberekkel, hogy nincsenek
véletlenek, hanem mindig, minden okkal történik. 

A szeretet mindennél nagyobb hatalom. Az élő hit
pedig a legnagyobb kegyelem és áldás. 
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Egy életem a sok közül
Írta: Lovas-Nagy Rita Laura

Előző  életes  utazásaim  közül  ezt  a  történetet
tartom  a  legszemléletesebbnek.  Hála  a
segítőmnek  és  barátomnak,  aki  lehetővé  tette,
hogy  megláthassam  ezt.  Fogadjátok  szeretettel
tőlem:

Egy lépcsőn kellett lemennem: megérkeztem egy
katakomba  aljába.  Előttem  egy  kőasztal  volt,
fáklyák  lobogtak  körbe.  Hallottam,  hogy  katonák
jönnek be, hoztak egy fekete hajú nőt.

Látszott,  hogy  megverték  szegényt,  nem  is  volt
nagyon magánál, úgy húzták maguk után, feltették
az asztalra.

Nagyon  sajnáltam.  Nem  tudtam,  kicsoda,  de
mérhetetlenül, szívből sajnáltam.

Én  egy  kis  oldalsó  fülkében  álltam  és  onnan
kukucskáltam.  Egyik  felem elbújt  volna,  hogy ne
lássa, mi fog történni, a másik meg nézelődött. Ki
kellett volna mennem onnan, de nem tudtam, mert
a katonák engem is elkaptak volna.

Persze – mint egy rémregényben – jött egy papi
ruhába  öltözött  férfi,  és  elvágta  szegény  lány
torkát.

Itt ugrott a történet visszafelé, hogy milyen módon
is kerültem oda.
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Otthon  vagyunk,  egy  parasztházban.  Körülöttem
főzetek,  gyógynövények,  kenőcsök,  kivonatok,
mindenféle testi-lelki bajra.

Egy férfi veszekszik velem: a bátyám.

Idézem: „Abba kell ezt hagynotok, ne csináljátok,
mit  fognak szólni  az  emberek,  így  is  ki  vagyunk
közösítve!”

Fehér boszorkány voltam, és a fekete hajú lány –
akinek  végignéztem  a  kivégzését  –  a  kétpetéjű
ikertestvérem volt.  Én hosszú,  loknis,  vörös hajú
voltam,  ő  fekete  hajú.  Az  életünket  mások
megsegítésére tettük fel.

Miért vitték őt el?

Egy  barátnőjén  segített,  aki  azzal  fordult  hozzá,
hogy  a  férjét  megcsalta,  teherbe  esett,  de  nem
akarja megtartani a babát, mert a férje megölné.
Ezért a testvérem adott neki olyan főzetet, amitől
elvetélt. Csakhogy nem tudtuk, hogy ő bizony már
négyhónapos terhes volt, és a babát halva ugyan,
de megszülte. A férje meglátta az üvegcsét, amely
elvette  a  baba  életét,  s  feljelentette  az
inkvizíciónak  a  testvéremet.  Én,  amikor
megtudtam,  hogy  mire  készül,  nem  szóltam
semmit. Tudtam, hogy úgyis megteszi, ha szólok,
ha nem.

Amikor az inkvizíció emberei jöttek érte, mentem
utána a templomhoz,  hátha ki  tudom menekíteni
valahogy.  Elképzeltem,  hogy  valamiért  nem
figyelnek egy kicsit az őrök, és ki tudom engedni,
hogy  együtt  menjünk  onnan  el.  A  szívemből
kiindulva  egy  vastag,  fényes  aranyfonal  kötött
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minket össze, a kezemben éreztem a kezét, hogy
együtt megyünk tovább.

Sajnos nem tudtam megmenteni.

Amikor  elvágták  a  torkát,  fájdalmat  és  undort
éreztem.  Miután  elmentek  a  katonák  és  a  pap,
odamentem, megfogtam a kezét, meggyászoltam.
Fájt,  hogy  olyan  hirtelen  vágták  el  azt  a  fonalat
kettőnk között.

A pránanadi gyakorlójaként,  az élet  tisztelőjeként
SOHA nem adtam volna  olyan  főzetet  senkinek,
amivel ölni lehet. Ez nagy lecke volt.

Miután  kijöttem  a  templomból,  hazamentem  és
elköszöntem a bátyámtól.

Mondtam  neki,  hogy  szűkösek  a  keretek
körülöttem,  nem tartozom ide  már.  Mennem kell
tovább. Kért,  könyörgött,  hogy most veszítette el
az  egyik  testvérét,  ne  kelljen  a  másikat  is,
maradjak vele.

Otthagytam.  A  kedvenc  eszközeimmel,
félelmeimmel,  fájdalmaimmal és az emlékeimmel
együtt.

A  történet  következő  állomása:  a  király  fő
gyógyszerésze vagyok. Önmagam lehetek.

Megbíznak  bennem,  elfogadnak  annak,  aki
vagyok.  Tanítok.  Végre  boldog,  felszabadult
vagyok.  Ott  kellett  hagynom  a  szeretett  helyet,
hogy  egy  még  jobba,  egy  elfogadóbba
kerülhessek.
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Száztíz évesen haltam meg tanítványaim körében,
akik  szemében  szeretet  és  hála  volt,  hogy
ismerhettek és tanulhattak tőlem.

Tartalmasabb  életet  nem  is  élhettem  volna.
Megvalósítottam önmagam.

Halálom  előtti  percekben  bocsánatot  kértem  a
bátyámtól,  hogy  eljöttem  –  nem  sokkal  a
távozásom után belehalt a bánatba.

Megbocsátottam magamnak, hogy nem szóltam a
nővéremnek,  amikor  tehettem  volna,  hogy  ne
csinálja. Hátha fel tudtam volna nyitni a szemét…
Eldöntöttem helyette, hogy mit fog válaszolni, ezért
nem is mondtam neki semmit… Pedig lehet, hogy
ha  más  alternatívát  kínálok,  megváltoztatja  a
véleményét,  bármennyire  is  segíteni  akart  a
barátnőjének.  Így  viszont  az  életével  fizetett  a
hibájáért.

Boldogan haltam meg.

Az utazás végén, a Titkok házában találtam egy
papírt  az  asztalon  „Légy  Önmagad!”  felirattal,
aranyszínű betűkkel.

Már nincsen kérdés bennem, tudom az utam, más
élet vár rám. Készen állok.
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Az öreg
Írta: Braun Krisztina

A férfi  befordult  a  sarkon, és majdnem átesett  a
földön ülő hajléktalanon, aki az esti szürkületben,
úgy  látszott,  szinte  eggyé  válik  a  piszkosszürke
betonjárdával.  Az  öreg  egy  papírdobozon  ült,
térdét  átkulcsolva,  unottan  bámulta  a  szemközti
ház  tetejéről  ütemesen  csepegő  hólét.  A  férfi
bosszankodva  lépte  át  az  ülőalkalmatosságot,  s
bár hozzá sem ért, mégis leporolta nadrágjáról az
oda gondolt szennyet.

A még mindig a vízcseppeket  figyelő öreg szája
mosolyra húzódott, kinyújtotta a kezét, hogy csupa
zseb és folt nadrágjáról ő is leseperje a láthatatlan
porszemeket. A férfi hirtelen megállt, mert az apró,
de annál kihívóbb mozdulatot személyes sértésnek
vette.  Még  hogy  őutána  egy  koszos  csöves
leporolja  a  nadrágját!  Csípőre  tette  a  kezét,  de
hirtelen nem tudta, mivel is tudna visszavágni az
öregnek, aki lehetett ötven-, de akár százéves is.

Csupa bozont haja ősz volt, akár a szakálla, mely
fölött  világító  kék  szemei  viszont  kajánul
megvillantak egy pillanatra a felette álló férfi felé,
majd újra visszavándoroltak a csepegő ereszre.
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A férfi  úgy érezte,  valamit  mondania kell,  amivel
rendre  inti  ezt  a  koszos  vénembert,  legalábbis
hogy tudja, hol a helye. Ugyan már késésben volt
az üzletfeleivel tartott karácsonyi partiról, ám nem
tűrhette ezt a magatartást.

– Mégis mit gondol, hogy itt akadályozza a dolgozó
embereket a sarkon?

Az öreg elmosolyodott, és nagyot sóhajtva folytatta
a bámészkodást.

– Válaszoljon! Hallja? Miért nem megy valahova,
ahol  senkit  nem  zavar?  Mindennap  itt  bűzlik  a
sarkon, rontja az utcaképet!

Az öreg felhúzta a szemöldökét, a vállát felvonva
egyértelmű mozdulatot tett. A férfi ettől még jobban
sértve  érezte  magát,  körülnézett,  hátha  akad
segítsége,  aki  mellé  állna,  de  senki  nem  figyelt
erre a közjátékra.

–  Szégyellhetné  magát,  hogy  itt  lopja  a  napot,
ahelyett,  hogy  elmenne  dolgozni.  –
Lebiggyesztette  a  száját.  –  Inkább kéreget,  mert
csak azt tud, ugye?

Közelebb  lépett,  de  azért  vigyázott,  ne  érjen
hozzá.
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A kék szemek egyenesen a férfi szemébe néztek.

–  Ugye  te  sem  gondolod  komolyan,  amit
kérdeztél?  Mégis  mit  gondolsz?  Önszántamból
ültem ide, a mocsokba? Egyszer én is olyan robot
voltam,  akár  te  vagy  a  körülötted  rohanó
öltönyösök. Az életem mégis kettébe tört,  és ide
jutottam. Te sem tudhatod, mi vár rád a következő
sarkon. Még te is ide kerülhetsz, mellém.

A férfi  újra körülnézett, más is hallotta-e a hozzá
intézett szavakat, majd remegő szájjal sziszegte:

–  Én  soha  nem  fogok  idekerülni,  érti?!
Tisztességes ember soha nem kerülhet ide!

Az öreg lemondóan pislogott egyet.

–  Tisztesség,  becsület!  Ez  belőlem  soha  nem
hiányzott. Ezért vagyok most itt, és azok, akik miatt
itt vagyok, most a markukba röhögnek. Nézz körül!
Kiket látsz? Rohanó, szürke tömeget. Ha most itt
összeesnél, a szívedhez kapnál, senki nem állna
meg segíteni rajtad. Azt mondanák: részeg disznó,
minek ivott annyit?!

– Ez nem igaz! – lihegte a férfi. Kétségbeesetten
kapkodta a tekintetét arcról arcra, de az emberek

20



közönyösen elnéztek fölötte.  – Nem is ismernek,
miért gondolnának ilyesmire?

Az öreg bólintott, és a világító szemek újra a férfira
szegeződtek.

– Hiszen olyanok mind, mint te. Ítélkezel, holott azt
sem tudod, milyen sors vetett  ide.  Azt  gondolod,
alkoholista,  tolvaj,  koldus  vagyok.  Nem  szabad
ítélkezni  senki  felett,  amíg  nem ismerted  meg a
múltját. Jól vésd ezt az eszedbe, Tamás!

–  Honnan…  honnan  tudja  a  nevem?  –  lépett
meglepetten  hátra  a  férfi,  mintha  áramütés  érte
volna.

Az öreg felvonta szemöldökét, majd elnézett a férfi
mellett.

– El fogsz késni, várnak az üzletfeleid – motyogta
alig  hallhatóan.  Láthatólag  nem  akart  több
figyelmet szentelni a felpaprikázott üzletemberre.

A  férfi  fejét  rázva  megfordult,  és  besietett  az
étterembe. A tulajdonos mosolyogva üdvözölte.

– Látom, nehezen tudta kikerülni az öreget. Hiába
kergettük  el,  mindig  visszajött.  Nem  tudunk  mit
kezdeni  vele.  De  mivel  senkinek  sem  árt,  hát
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hagyjuk néha, hogy melegedjen a kapu alatt vagy
a konyhai elszívó kivezető nyílásánál.

–  Még  hogy  nem  árt  senkinek!  Még  neki  állt
feljebb! – mondta a férfi  bosszankodva. – Képes
volt  kioktatni  emberségből!  –  sepert  le  zakójáról
néhány hópihét.

A tulajdonos furcsa tekintetet vetett a férfira.

–  Az  hogy  lehet?  Hiszen  teljesen  néma  és  tök
süket az öreg.

A férfi enyhe szúrást érzett valahol a szíve táján.
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Átimádkozva
Írta: Márton Csilla

Gül Baba a török hódoltság idején rózsával ültette
be  a  dombot.  Később  jómódú  kereskedők,
gyártulajdonosok  építettek  hétvégi  telkeket,
nyaralókat. A Rózsadomb villáit az állam elkobozta
tőlük és kommunista pártfunkcionáriusoknak utalta
ki.

Napjainkban  Budapest  legdrágább  lakóövezete,
hisz  káprázatos  panorámája  a  Budai-hegység,  a
Várnegyed, az Országház,  a Duna,  és a Margit-
sziget. Éjjel-nappal lenyűgöző látványt nyújt fentről
a  táj.  Ősszel  a  legcsodálatosabb  színpompával
kápráztatja el az ide látogatókat.

Nem is  gondolná az ember,  milyen sok érzelem
fortyog  e  dombon.  A  lenyomatok  még  mindig
lüktető  erővel  akarják  felhívni  a  figyelmet  az
erkölcstelen élet mindennapi cselekedeteire, a női
nem kihasználására, fájdalmas megaláztatására. 

A fiú nagyszülei itt laktak, igaz, akkor csak egy kis
hétvégi  telken,  hisz  a  nagyapja  gondozta  az
uraság kertjét.  Az idő telt,  a család gazdagodott.
Apja,  Béla,  szikár,  külsőjére  nem  sokat  adó
dohányos már  a Munkáspárt  embereinek körébe
tartozott,  aki  felelősségteljesen  élte  meg  a
manipulatív  technikák  alkalmazását,  a  tömegek
sikeres és agresszív irányítását.  A fiú édesanyja,
Mária, munkáscsalád sarja volt. Imádta az úri élet
utánzását. Három fiúgyermeket hozott a világra.
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Így  soha  nem  dolgozott,  otthon  szorgoskodott,
kiszolgálta a férjét, aki ivott és sokszor jól elverte.
Pedánsabb  külsővel  rendelkezett,  hetente  járt
fodrászhoz, ez fontos volt számára. Mária egyetlen
örömét  abban  lelte,  hogy  harácsolt,  és  a
gyermekeitől  is  megkövetelte.  Neki  minden  nap
kellett valamit hozni.

Csak a fia volt a kivétel, hisz ő mindig elmondta,
hogy nem talált anyja kedvére valót. Ő nem tudott
lopni, ez neki bántó dolog volt és fájdalmat okozott.
Így  a  kertből  szedett  virágcsokorral  állított  be,
mosolygott és nagyon átölelte anyját. Testvéreinek
is  elmondta,  hogy  nem  szép  dolog  mások
tulajdonát hazahozni, milyen érzés volna, ha tőlük
is  elvennék  azt,  amihez  a  legjobban
ragaszkodnak? Testvérei nevettek, de lehetett látni
rajtuk,  hogy  elgondolkodtak. Főleg  István,  a
kisebbik,  aki  második  osztályba  járt  és  nagyon
tudott ragaszkodni a dolgaihoz.

Egy  őszi  esős  délután  hazaérve  az  iskolából,
megtudta,  hogy  anyja  nagyon  beteg.  Mentővel
vitték be a kórházba. Összeomlott a család. Csak
ültek magukba roskadva, nem volt, aki főzzön és
gondoskodjon róluk.

Ismételték a kérdést:
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– Miért épp velünk történik ez meg?

– Miért épp velünk?

– Mi lesz most velünk?

Apjuk  csak  ivott,  nem törődött  a  gyerekekkel.  A
fájdalom  súlya  egyre  jobban  nehezedett  rá,
párosulva  az  önsajnálat  nyomorával.  Vacsoránál
szótlanul  néztek  maguk  elé.  Időnként  apja
elmondta, hogy a rákból senki sem gyógyult meg.
A halálos  kór  nem könyörületes.  Tudomásul  kell
venni,  hogy ez itt  is  így van, a rákból az anyjuk
sem  fog  győztesen  kikerülni.  Fel  kell  készülni
minden rosszra.

A  fiú  ezt  nem  tudta  elhinni,  és  nem  is  akarta
elfogadni. Ő titokban hittanra járt, ott tanult Istenről
és  a  tanításairól.  Tudta,  Istennél  semmi  sem
lehetetlen.  Olvasta azt  a részt,  ahol  az volt  írva:
„az Istent szeretőknek minden a javukra válik”. Ő a
lelke mélyén érezte, szereti Istent, igaz, nem volt
annyira  bátor,  hogy  mindenki  előtt  bevállalja,  de
tudta,  hogy  képes  ezt  a  lépést  is  megtenni.
Elhatározta, hogy minden nap jó cselekedetet tesz
és  felajánlja  édesanyja  gyógyulásáért  az  esti
imákkal  együtt.  Összehívta este testvéreit,  Bélát,
akit  az  apja  után  neveztek  el  és  Istvánkát,  a
legkisebbet.  Kérte  őket,  változzanak  meg,
imádkozzanak ők is az anyukért.

Testvérei  már  nem  nevették  ki,  hanem  kérték,
tanítsa  meg  az  imát  nekik,  mert  nem  akarják
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elveszíteni  az  anyjukat,  aki  már  most  nagyon
hiányzott.

Igen,  hiányzott,  hogy  este  a  meleg  ételnél
elmondja,  hogy  holnap  mire  vágyik.  Anyjuk
állapota egyre rosszabbodott. Otthon szomorúság
és  bánat  uralkodott.  Az  öreg  Béla  egyre  többet
ivott  és  már  dolgozni  sem  járt  be.  A  nagy  fiú
eldöntötte,  beszél  apjával.  Aggodalmát fejezte ki,
hogy azt érzi, ha így haladnak a dolgok, elvesztik
őt hamarabb, mint az anyjukat. Beszélt a hitről, az
imáról és annak erejéről, arról, hogy van kiút. Van
Isten,  akiben  bízni  lehet.  Apja  nagyon  furcsán
nézett  rá.  Nem  értette,  mi  történik,  nem  tudta
felfogni, mit is kér a fia tőle.

– Mi az, hogy imádkozzon?

Teltek a napok, és azon vette észre magát Béla,
hogy folyamatosan azt ismétli:

– Van Isten, van kiút, van, akiben bízni lehet. Van
Isten, van kiút, van, akiben bízni lehet! Van Isten?
Van Isten!

Éjjel felzokogott és sírva könyörgött Istennek, hogy
segítsen rajtuk. A gyerekek is meghallották. Szívük
összeszorult, kimentek hozzá, átölelték.

Mind sírtak és imádkoztak. Bocsánatért esedeztek,
irgalomért  és  csak  könyörögtek.  Így
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összeölelkezve,  kisírt  szemmel,  egymást
melegítették  Isten  jelenlétében.  Megvirradt.
Felébredtek és mosolyogtak. Öröm volt szívükben,
hittek.

Egymásra találtak.

Apjuk  is  másképp  nézett  rájuk.  Elküldte  őket
mosakodni,  addig  reggelit  készített  nekik.  Úgy
érezte,  hogy  kapott  még  egy  esélyt  Istentől.  Az
iskola  után  együtt  bementek  a  kórházba.  A
kemoterápiás  kezelések  nagyon  megviselték  az
anyjukat.  A  gyerekek  szívből  áradó  szeretetét
érezve és a családot együtt látva Mária megélte,
ahogy a boldogság pillanatai átölelik, megszűnik a
szenvedése.

Megkérdezte:

– Mi ez a csoda?

A fiú csak ennyit válaszolt:

– Az ima ereje.

Egymásra  néztek  és  szemükből  áradt  a  fény.
Tudták,  hogy nem magukra hagyatottan állnak a
feladat előtt.
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Tíz tél
Írta: Kovacs Edica

Mindig azt mondta, hogy az ember a sorsát nem
kerülheti el. Amikor fiatal voltam, nem értettem ezt.

Negyvenévesen  jöttem  rá  a  jelentésére.  Hogy
telhetett  el  ennyi  idő  ehhez?  Szerintem  apám
nagyon  szerencsés  ember  volt,  mert  anyám
kitartott  a  végéig.  Ötven  éven  át  tudta,  ha
hazamegy,  a  felesége  várja.  Sosem  volt  így
magányos, talán a lelke lehetett az egy jó pár évig.
No, de mi ez az ötvenhez!

Apám  gyermekkorunkban  mindent  megadott
nekünk, volt ízlése, szerette a minőségi darabokat.

Tinédzser  lehettem,  mikor  megláttam a  kapuban
állva,  hogy  nem bírta  kinyitni  az  ajtót.  Dülöngélt
jobbra-balra,  mint  a  kancsó,  amit  figyelmetlenül
letesznek egy kút szélére, sorsa kiszámíthatatlan.

Magyarázott,  de  már  nem  tudom,  mit  mondott.
Ettől kezdve nem emlékszem, hány évig gyűrte le
magát  nap  mint  nap,  egyre  csak  mélyebbre  és
annál lejjebb. Most már a mi sorsunk vált olyanná,
mint a kancsóé. Külsőleg nem hagyott ez nyomot
rajtunk,  aránylag  elfogadható  öltözetekbe
járhattunk,  volt  valami  magunkhoz  fűzött  szép
eleganciánk. Ami nem volt meg, azt odaképzeltük
vagy átvariáltuk.
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Kisebbik  nővérem  átalakította  a  csipkés,
pasztellszínű  ruhákat.  Anyukánk  a  „megjár”
kategóriába sorolta be magát. Volt egy fekete bőr

csizmája, tíz éven keresztül hordta, tíz télen át. Ez
idő szerint már az egyszerűség romantikája uralta
a ház minden szegletét. A jól felszerelt, különleges
tematikájú  könyvespolcokkal,  gyűjteményekkel,  a
családi  örökség  részeivel,  ízléses  porcelánokkal
díszített ház időről időre letisztult.

Mi  ekkor  valahogy  elvesztünk  ebben.  A
tehetetlenség győzött. Mindennek megvan az ára,
de főleg: mindig volt egy olyan személy, aki erre
ráérzett.

Tizenhat évesen, az önjókeresés – lehetett volna
önrossz-  is  –  útjára  lépve  számtalan  dolog
megkérdőjeleződött bennem. Oh, ez milyen szép
szó: megkérdőjeleződött. Azt hittem, jól élünk, de
nem így volt. Ahol a kutyát sem viszik orvoshoz.

Élménytelen,  ösztönös  és  néha  cudar  világjárta
lelkem  csak  ábrándozott.  Egyszerű  volt  ez,  már
nem kaptunk  meg mindent.  Viszont,  amikor  Apu
tiszta  fejjel  próbálta  megindítani  a  napját,  néha
egész  kellemes  pillanatokat  lehetett  ebből  falni.
Epekedőn  várva,  csak  még  egy  picit  kellett
kinyújtani a kezed, majdnem ott volt, de mégsem.

Ennek a várakozása is borzasztó fárasztó lehetett.
Rá  kellett  volna  jönni  akkor,  hogy  a  kellemes,
kényelmes,  örömteli,  boldog  szavak  ezen
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útkeresésben csak le voltak írva valahova. Hiába
írtam  volna  én  le,  az  csak  tinta.  Más  érzés
dominált.

Sajnálom,  hogy  nem  voltam  elég  kitartó,  pedig
ennek komoly gyümölcse lehetett volna az utána
következő éveimben. Azok a bizonyos csodálatos
húszas  évek!  Apám  kedvessége,  intelligenciája,
tudása, akarata leomlott. Azon gondolkodtam, van-
e szíve-lelke, vagy csak ő van és kész. Akire fel
lehetett  nézni,  szakkönyvet  írt,  oktatott,  hitt  és
remélt, akinek gyönyörű felesége és lányai voltak,
miért vált ilyenné? Ezt sem értettem, és még annyi
mindent nem.

A jóság hova szállt  be? Hova tudott  beférkőzni?
Talán a szívbe. Amikor harminc lehettem, apám a
helyzetét felmérve hozott egy döntést. Így volt még
vele  tízenpár  jó  évünk.  Talán  ekkor  jött  meg  a
boldogság, mindent feledve, új esélyek az életben.

Egy önmagát elfogadhatóra, jóra építő valaki, akit
Apunak  hívtam.  Ahogy  teltek  az  évek,  úgy  nőtt
bennem  a  szó  jelentése  is.  Nagyon  sok  dolgot
akart  bepótolni.  Milyen  érzés  lehetett  vajon  az
idővel  szembe  szállnia?  Olyan  fantasztikus  lett
volna, ha ekkor vagyok tizenéves.

Ebben az új világában nem múlt el úgy hét, hogy a
Nyomorultak című, eredeti verziójú filmet ne nézte
volna meg, de legalább a felét. Igen, rendszer lett
az életében, este tíz órakor feküdt. Volt több nyár,
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mikor  az élettársammal összevesztünk,  ekkor  én
hazaköltöztem és átéltem Apuval újra ezt a kort.

Olyan hangosan hallgatta a televíziót, hogy szinte
kívülről  tudtam  a  film  szakaszait.  Emlékszem,
gyerekkoromban Apu elvitt moziba a Nyomorultak
című  filmre,  melyben  egy  mondat  elevenen  élt
bennem, hogy „mindegy honnan jöttél, az számít,
merre  tartasz”.  Ez  volt  az  a  pont,  amiért  ő  ezt
nézte.

Nagy tudású műszaki emberként egy szakkönyvet
is  írt  1983-ban,  amit  én  utolsó  éveiben  vissza
akartam szerezni.

A projekt  nem sikerült,  de nem adtam fel.  Mikor
említést  tettem  róla  neki  –  bár  meglepetésnek
szántam  –,  azt  mondta,  minek  is  azzal  már
bajlódni,  amúgy  is  minden  ott  van  a  fejében.
Átéltük vele a legkomolyabb betegségét is.

Ő saját maga volt a mindent legyőző férfi. Nem sok
ilyen embert ismerni, aki a halál torkából többször
emelődött  fel.  Ezt  az  érzést  a  lelke  mélyén
megbecsülte,  és  pár  éve  karácsonykor  Anyunak
megköszönte  a  mellette  állást.  A  pillanatra  mai
napig emlékszem, megtörölte a szemeit.

A  tavalyi  év  már  nem  úgy  alakult,  ahogy
elképzelte,  pedig  benne  volt  még  a  fiatalos
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hevület, autót vezetett, még motort is akart venni.
Nekem.

Nagyon  sokszor  bemegyek  a  garázsba,  ezért-
azért, az ő szentélyébe. Akármikor belépek, mindig
megállok egy pillanatra. Még ott van az Apu-illat,
az autója, és szoktam neki köszönni is: „szia, Apu”.

Mindenkin segített,  imádott  autókat javítani,  az a
sok  szerszám  mindezt  szolgálta.  Szerették  az
emberek.

A legjobb barátja tanácsát elfeledvén – „nézzétek
át a garázst!” –, hétvégén rávettem magam egy kis
pakolásra,  szemlére.  Utánam  jött  Anyu  is
szöszmötölni. Lehajoltam az egyik munkapad alá,
kihúztam  egy  olajos  ládát  tele  használt
alkatrésszel,  betoltam,  ahol  volt,  felálltam.
Megérzésemtől  vezérelve  újra  lehajoltam,
megcsináltam  ugyanazt  a  mozdulatot,  de  nem
tettem a helyére, hanem benéztem a falig.

Ott volt a dohos részen, nejlonzacskóba téve egy
sárga  fémdoboz.  Szóltam  halkan  Anyunak,
leguggoltunk,  és  úgy  bontottuk  ki.  Sok  pénzt
láttunk,  amit  Apu  évekig  gyűjtögethetett,  szólni
sem  tudtunk  a  meglepetéstől.  Mikor
elcsendesedtünk, akkor tisztult ki bennem: a lelke
volt ebben a dobozban is, mert ilyen ember volt ő,
aki mindig segíteni akart.

Legyen áldott!
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Ha a gát kinyílik
Írta: Erdős Sándor

Hajnali  két  óra  volt,  mikor  Petresnél  a  gátat
átszakította  a  folyó.  A  hideg  víz  hömpölyögve
támadta hátba az alvó várost,  és menthetetlenül
rohant megrogyasztva, és romba döntve mindent,
ami az útjába került. A víz nem hallgat meg kérést,
és nem ismer kegyelmet. Szeged sikolyaival sem
törődött, vágtatva tört és zúzott.

Sándor, Vera a felesége mellett aludt, gyermekük a
pár  fekhelye  melletti  kiságyban  szendergett
csendesen, mikor Sándor furcsa hangokra riadt fel.
Mintha vihar tombolt volna odakünn, olyan hangos
dübörgés  hallatszott.  Felkelt,  hogy  kinézzen  az
ablakon,  mi  adhat  ki  ilyen  furcsa  hangokat,  de
ahogy  a  lábát  letette  az  ágyról,  térdig  merült  a
jéghideg vízbe.

–  Istenem  –  suttogta  –  csak  most  segíts  meg
minket!

–  Vera,  kelj  fel  azonnal!  –  rázta  meg  felesége
vállát, aki álmos szemmel pislogott rá.
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–  Mi  az?  A  kicsivel  van  baj?  –  kérdezte  meg
Sándortól.

– Nem, a víz! Itt a víz! – válaszolva ijedten Sándor.
–  Azonnal kelj, öltözz és fogd a kicsit!

Vera  félelemmel  telt  szemmel  ölelte  magához  a
gyermeket, és rángatott magára pár ruhadarabot,
míg  Sándor  az  ajtót  feszítette,  hogy  ki  tudjanak
jutni a házból. Mikor az utcára kinézett, látta, hogy
a víz rohamosan emelkedik.

– Tedd a kicsit a teknőbe! – kiáltott rá Verára, aki
gyorsan, semmit sem kérdezve megtette, amire az
ura utasította.

A  teknővel  a  kezében,  vállán  férje  karjával  az
asszony is kilépett az utcára, és megdermedt, nem
csak  a  jéghideg  víztől,  hanem  a  látványtól  is.
Hirtelen  emelkedett  a  víz  szintje,  és  szaggatott,
tépett  mindent,  amit  ért.  Belekapaszkodtak  egy
sodródó asztalba, és az Úrhoz imádkozva óvták a
teknőt,  egyetlen  kincsükkel  a  mélyén,  ami  csak
maradt nekik.

–  El  a  házaktól!  –  kiabált  Sándor,  és  a  lábával
tempózva  próbált  a  falaktól  minél  messzebb
kerülni.

Jó  meglátás  volt,  hisz  a  víz  megrogyasztotta  a
falakat,  és  magába  ölelve  lerántotta  őket,  nem
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törődve  azzal,  ha  volt  is  alatta  valaki.  A házak
zöme maga volt a halál.

Sándor az égre vetette a szemét, és egy angyal
körvonalát látta felbukkanni a sötét felhők között.

Ladikok  tűntek  fel  az  áradatban,  mentették  a
népet, ahogy erejüktől tellett.  Egy erős testalkatú
férfi észrevette a párt és felsegítette a ladikba őket.

– Dobja már el azt a tekenyőt! – szólt Verához, de
mikor meglátta, mit rejt, mosolyogva, óvón emelte
a ladikba.

Néhány  perc  múlva  már  a  Várfalon  álltak
biztonságban,  és  nézték a  hömpölygő vizet,  ami
elvette szinte mindenüket. A vízen döglött marhák
tetemei  úsztak,  és  néha  mintha  egy-egy  emberi
test is a vízben bukdácsolt volna.

A víz nem ismert  kegyelmet,  de Sándor és Vera
kapott egy új esélyt az Úrtól.

38



   39



Kint a gödörből
Írta: Bubrik Zseraldina

Új élet, új kezdet.

Azt hiszem, ez a mondat, az ötven évem alatt elég
sokszor  elhangzott.  Megszülettem  Miskolcon,
1972.  május  19-én,  ahol  életem  legtöbb  részét
töltöttem. Már gyermekkoromban kezdődött. 

Hétévesen  a  keresztszüleim  elvittek  nyaralni
Németországba. Egyik nap egy tóhoz mentünk, mi,
gyerekek  élveztük  a  meleget,  és  persze  a
lubickolást. Mivel nem tudtam úszni, vigyáztam, ne
menjek  messzire.  De  egyszer  nem  figyeltem,
amikor  már  nem éreztem a  lábam alatt  semmit,
majd  hirtelen  elnyelt  a  víz.  Keresztapám
megmentett. 

Majd  ezen  a  nyáron,  a  szüleimmel  elmentünk
Veszprémbe,  az  Állatkertbe.  Amikor  beléptünk  a
majomházba,  hangos  zaj  fogadta  fülünket.  A
kisebb majmok incselkedtek egymással.

Kicsit  meglepődtünk,  de  sétáltunk  tovább,  majd
odaértünk  az  utolsó,  hatalmas  orángutánhoz,  és
megkérdeztem:

– Mi lenne, ha kiszabadulna?
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Amikor  befejeztem  a  mondatot,  az  orángután
hozzákezdett  a  mellét  verni.  Megijedtem  ettől  a
nagy dobpergésre hasonlító hangtól. Nem vártam
meg,  mi  lett  volna  a  válasz  a  kérdésemre,  és
elkezdtem  szaladni  az  ajtó  felé.  Sajnos  az  ajtó
nem  volt  nyitva,  nekiszaladtam.  Olyan
fejsérülésem lett, amitől epilepsziás lettem.

Új élet, új kezdet.

Ettől a naptól kezdve, tizennégy éves koromig, az
életemben sajnos  negatív  változás állt  be.  De a
rosszból, tizennégy éves koromra, az akupunktúra
segítségével kiléptem.

Új élet, új kezdet.

Mikor  elkezdtem  a  gimnázium  első  évét,  már
egészséges  voltam.  Gyerekkoromtól  az  volt  az
álmom, hogy óvónő leszek,  nagy családom lesz,
sok gyerekkel. 

De ez az álom tizenkilenc évesen, pontosan 1991.
november  15-én  szertefoszlott.  Az  életem  ekkor
kettétört.

A barátnőm szalagavatójára mentem, de mivel  a
kocsink  elromlott,  ezért  vonattal  kellett  utaznom.
Az egyedüllétem nem tartott  sokáig,  mert  három
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ismerős  srác  csatlakozott  hozzám.  Sok
beszélgetés,  nevetés  közben  majdnem
elfelejtettünk  leszállni.  Pedig  az  jobb  lett  volna.
Hárman  mentünk  tovább,  az  egyik  srác
továbbutazott. Egy zsákutcában sétáltunk, amikor
a  hátunk  mögött  megjelent  egy  kocsi.  Amikor  a
közvetlen  közelünkben volt,  engem felkapott,  vitt
hatvan  méteren  keresztül,  majd  megállt.  Én  egy
homokbuckán landoltam.

Szerencsémre.  Persze,  a  fejemből  ömlött  a  vér,
mivel jobb oldalon hátul a koponyám szétszakadt.
Mezőkövesdről Miskolcra a rohammentő vitt be, a
baleseti  sebészetre,  majd  az  agyvérzésem
súlyosbodása miatt átvittek az idegsebészetre.

Agyvérzés,  féloldali  bénulás,  amnézia,  röviden
összefoglalva.  November  19-én  műtőbe  vittek.
Előtte  tájékoztatták  a  szüleimet,  hogy  két
lehetőség  van.  Az  első,  hogy  meghalok,  a
második, hogy testi és szellemi fogyatékos leszek.
A műtét sürgős, mert haldoklom.

Két  hét  kóma  után  felébredtem.  Igaz,  ízeket,
szagokat  nem  éreztem,  az  egyik  fülemre  félig
süket  voltam,  és  az  elmúlt  tizenkilenc  évemből
semmire nem emlékeztem. Ami sajnos a mai napig
megmaradt.  Csak  azt  tudom,  amit  elmeséltek
nekem.
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Új élet, új kezdet.

Tizenkilenc  évesen  újrakezdtem.  Újratanultam  a
szorzótáblát,  újratanultam  géppel  varrni,
újratanultam  kötni,  főzni…  Mindent  elölről
kezdtem. Egy dolog maradt meg a fejemben, amit
a mai napig nem felejtettem el: a vezetés. Minden
jóból  ez  az  egy  megmaradt.  Igaz,  évente  kell
újítanom, de legalább megvan.

Egyedül egyvalamit nem tudtam a mai napig sem
visszahozni:  az  a  zongorázás.  Gyerekként
elvégeztem  a  zongora  általánost,  ami  hat  évig
tartott. Közben furulyázni is tanultam.

Amikor  otthon  először  megláttam  a  zongorát,
megkérdeztem: „mi ez?” A furulyát sem ismertem
fel,  de  amikor  a  kezembe  vettem,  akkor
eljátszottam  egy  dalt.  Csak  azt  az  egyet:  J.  S.
Bach – Parasztkantáta.

Azóta  sem  tudok  zongorázni,  azóta  sem  tudok
kottát  olvasni,  és  több  dalt  sem  furulyázni.  Az
orvostól megkérdeztem, miért nem jön vissza. Azt
válaszolta, az a részem sérült meg, ami ezt tárolta,
és  lehet,  nem  is  fog  visszajönni.  Nem  baj,  a
Parasztkantátát le tudom játszani. A baleset után
három  évig  otthon  voltam,  közben  állandóan
tanultam,  majd  elkezdtem dolgozni,  majd  férjhez
mentem.
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Új élet, új kezdet.

Nem  lettem  óvónő,  és  hosszas  sikertelen
próbálkozás után lemondtam a gyerekről. Tizenegy
év házasság után, úgy gondoltam, lezárom ezt a
korszakot.

Új élet, új kezdet.

Nehéz  volt.  A házasságom  alatt  elveszítettem  a
házamat,  közben  pedig,  mivel  nem  tudtam  a
munkámat  a  betegségem  miatt  elvégezni,
beadtam  a  leszázalékolásomat.  Fél  év  után
megkaptam. Itt, ebben az időszakban, ha egyedül
lettem  volna,  nem  biztos,  hogy  túlélem.  Egy
szerencsém volt, hogy a szüleim mellettem álltak.

Két év után,  akkor jött  az a pillanat,  amikor  úgy
éreztem,  életemben megjelent  az igaz szerelem.
Internetes társkeresőn ismerkedtünk meg, két hét
után összeköltöztünk. Újpesten éltem, azt hittem,
életem  végéig  itt  maradok.  Aztán  hat  év  után
megjelent a harmadik…

Én  már  teljesen  felesleges  voltam  ott,
hazaköltöztem  szüleimhez.  Egész  életemben
sokan  irigyeltek  a  szüleimmel  való  kapcsolatom
miatt, amiért ilyen jóban vagyok velük. Számomra
ez egy áldás.
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Új élet, új kezdet.

Már nyolc éve egyedül vagyok, társ nélkül. Három
évvel  ezelőtt  észrevettem,  hogy  minden  fogyás
nélkül tizenhárom kiló lement rólam. Ez nálam egy
nagy szám, mivel a pajzsmirigyem miatt nem tudok
sosem az ideális testsúlyomra lefogyni.

Elkezdtem vizsgálatokra járni. Amikor már végleg
feladtam,  mivel  minden  rendben  volt,  a  körzeti
orvosom elküldött a nőgyógyászomhoz.

A  vizsgálatok  elkezdődtek.  Januárban  a
vizsgálatokból  kiderült,  rákos  vagyok.  Nem  volt
választási  lehetőségem,  a  méhemet  ki  kellett
venni, ami márciusban meg is történt.

A műtét sikerült, másnap már egyedül álltam fel az
ágyból,  segítség  nélkül.  Meg  is  dicsértek,  hogy
még ilyen, „élni akaró” betegük nem volt.

A műtét  utáni  este  sírva aludtam el.  Itt  fekszem
egyedül,  társ  nélkül,  gyerek  nélkül,  amiről  a
műtéttől számítva, már teljesen lemondtam.
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Új élet, új kezdet.

Az élni akarásomnak köszönhetően nagyon hamar
felgyógyultam.  Két  hétig  naponta  két  kilométert
gyalogoltam.

A  gyerekeket  a  mai  napig  nem  vertem  ki  a
fejemből. Idáig megjelent öt könyvem, abból három
mesekönyv, és a hatodik is az lesz. Igen! Nekem
élnem kell! Írni sok mesét, meseverset. Mivel nem
adatott meg, hogy óvónő legyek, hogy gyerekem
legyen,  legalább  a  meséimet  megkapják  a
gyerekek.

Új élet, új kezdet.

Új mese, új mesekönyv… és még mindig boldog
vagyok…
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Sarà tutto bene!
Írta: Karsa Tímea

–  Megvan  a  tüdőbiopszia  eredménye.  Az  orvos
szerint három hónapom van hátra.

Összetörök  Anya  szavai  hallatán.  Az  én  anyám
nem  halhat  meg  csak  úgy!  Mamának  a  szíve
rossz,  Apunak  trombózisa  volt,  és  minden
nyavalyát elkap, de Anya soha nem volt beteg, és
most egyszer csak ötvenhét évesen három hónap?
Mi történik?!

Hiszek  Istenben,  esténként  imádkozom,  és
hajlamos vagyok apró-cseprő dolgaimmal zavarni.
Most minden apró kérésemért bocsánatot kértem,
és  egy  igazán  fontos  dologért  imádkoztam  a
számomra legfontosabb életéért.

–  Ne  már,  légyszi!  Ne  most,  ne  így!  Annyira
messzire vagyunk még egymás megértésétől! Adj

még időt vele! Reggel hetekig ezzel ébredtem, a
munkahelyemen gyomorgörccsel ültem, és vittem
haza magammal.

–  Kapok  kísérleti  gyógyszert!  –  csillant  fel  a
szemében a remény két hónap múlva.
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Én eddigre belefáradtam az aggódásba. Két hónap
elég volt hozzá, mert nem akartam elhinni, hogy az
én  életerős  Anyukám  meghalhat.  Mivel  testi
funkcióim  hanyatlásai  is  jelezték  az  aggodalmat,
úgy  döntöttem,  hogy  az  olaszországi  nyaralásra
nem viszem el a problémát.

Azon az egy héten nem múlik semmi, különösen
azért  nem,  mert  egyáltalán  nincs  befolyásom  a
történésekre.

Elmentünk hát a férjemmel Olaszországba. Az első
helyszín  Bologna  volt.  Megannyi  árkádja
lenyűgözött,  nemkülönben  a  bazilikája.  Titkolom,
hogy  hiszek  –  vagyis  inkább  nem  verem
nagydobra  –,  de  a  bazilikában  letérdeltem  Isten
előtt, mint a bűnbánó ember az Indiana Jones-ban.
Csak egy pillanatra, hogy a magam puritán módján
elhadarjam magamban:

– Légyszi, ne már!

A bazilikát elhagyva, mintha felszabadult  volna a
lelkem. Letettem a problémát. Istenre bíztam. Tán
tíz  percet  sétáltunk,  amikor  is  elmentünk  egy
könyvesbolt  előtt,  ahol  egyetlen  könyvet
reklámoztak egy hatalmas táblán. A címe ez volt:
Sarà  tutto  bene.  Minimális  olasz  tudásommal
azonnal megértettem, mit jelent: minden rendben
lesz.
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Különös érzés fogott el. Sosem volt tetoválásom,
nem  is  vágytam  rá,  de  megfogadtam,  hogy  ha
tényleg  minden  rendben  lesz,  akkor  ez  valóban
Isten üzenete, és magamra fogom tetováltatni.

Egy hét múlva érkezett az e-mail:

– Öt  napja szedem a gyógyszert,  és nem fogod
elhinni, lihegés nélkül fel tudok menni a lépcsőn!

Elhiszem.  Elképesztő,  de  tényleg  Isten  szólt
hozzám!  Már  féltem,  hogy  megőrültem,  hogy
beszélne  már  hozzám  Isten?!  Biztos  csak
beképzelem,  hogy  Ő  üzent  nekem.  Mégsem
vagyok  hát  őrült!  Na  de  tetoválás,  tényleg?
Megbolondultam, ki tetováltat már… hát én, még
az  év  októberében,  mert  megígértem,  hogy  ha
tényleg „sarà tutto bene”, akkor ne legyek gyáva.

Azóta is a karomon díszeleg.

A havi ellenőrzések mind jó eredménnyel zárultak.
Olyankor Anya nem írt, mert a jót minek.

– Azért, mert jó, Anya! Mondd ki, írd le hangosan,
legyél hálás, élsz!
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–  Persze,  persze  –  az  állandó  válasz.  Sosem
tudtam áttolni ezt az Isten-dolgot a szűrőjén.

Aztán tíz hónap múlva egyszer csak rossz hírek
jöttek. Már nem hat a gyógyszer. Újat kell keresni.
Igen ám, de mire újat találtak nagyobb baj is lett:
egyre kevesebbet kommunikált, csak nézett maga
elé.

Agydaganat.

Összeomlottam.  Most  úgy  igazán.  Tomboltam,
pedig  nem  szokásom.  És  hát  kit  szidhatnék  a
kialakult  helyzetért…  nyilván  Istent,  aki  eddig  itt
tartotta nekem őt, és most elveszi. Nagyon csúnya
dolgokat  vágtam  a  fejéhez.  A  kocsis  hozzám
képest  úriember  volt.  Ha  testben  is  előttem  lett
volna, még a végén tettlegességig „fajulok”.

– Hát hogy lehet ezt,  egy ilyen magabiztos erős
nő,  és  nem  tud  magáról?  Ezt  mégis  hogy
képzeled?!  Én  meg  magamra  tetováltatok,  mert
bízom Benned, erre ez a válasz?!

És akkor valóban megértettem az István, a király
dalszövegét: „te hallgatsz, s én érzem, a szívem
felel”.
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– Először is:  higgadj le!  – mondta.  – Másodszor
pedig: megmondtam, hogy minden rendben lesz!
Kételkedsz bennem? Türelem! Sarà tutto bene!

És  Istennek  igaza  volt.  Anyukámat  rögtön
megoperálták,  és  sikerült  teljesen  eltávolítani  a
daganatot.

Aztán  kemoterápia,  hajhullás,  újabb  gyógyszer.
Ideig-óráig hatottak. Végül a diagnózistól számított
három év múlva eljött a búcsú ideje. Nem éppen
idilli, korántsem, de kapott, kaptunk három évet.

Hogy  elkeserített-e?  Nem kérdés.  De  hogyan  is
kételkedhetnék  Isten  létezésében,  ha  kétszer
visszahozott valakit a halál torkából?

Anya  végig  kételkedett:  „az  orvosok  hoztak
vissza!” Persze, tudom, ők is.

Anya,  biztos  meglepődtél  odafent  azon,  hogy
ebben az egyben igazam volt, hogy van Isten, és
jó arc. Most már jobban ismered, mint én.

Bárhogy történt, igaza volt: sarà tutto bene!
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Fehér hálóköpeny
Írta: Demény Balázs

A háború  alatt  a  hadsereg  napokig  lőtt  egy  kis
városkát.  Egy  nap,  mikor  már  úgy  tűnt,  nem
maradt ellenfél, elérkezettnek látták az időt, hogy
ellenállás  nélkül  bevegyék  a  helységet,  ezért
közelebb  húzódtak  hozzá,  és  felsorakoztak  a
település előtt. Minden épületet áthatott a tábornok
medvebömbölés-szerű  hangja:  „Jöjjön  ki  minden
civil  lakos,  és  senkinek  sem  esik  bántódása!”
Előbújtak az emberek, akiknek már elegük volt a
folytonos  lövésekből,  robbanásokból,  éhezésből.
Lassan, bátortalanul,  de mind kivonultak a város
elé.

A tábornok  végignézett  az  egybegyűlt  tömegen.
Látta,  hogy  valakinek  a  vállára  támaszkodik  egy
ellenséges sebesült baka. Kaján vigyor jelent meg
parancsnoki  arcán,  mielőtt  a  szájához  emelte
megafonját:  „Maguk  ránk  nézve  veszélyes
katonákat  rejtegettek,  ezért  mi  ugyanúgy  az
ellenségünknek  tekintünk  mindenkit,  és
megtoroljuk az ellenünk elkövetett  gaztetteket.” A
tábornok  emberei  rászegezték  fegyvereiket  a
lakosokra,  akik  megbénultak  a  félelemtől.  Már
menekülni  se  maradt  erejük.  Tudták,  úgyis
meghalnak.
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Ekkor  egy férfi  jelent  meg a tömegben.  Koszos,
fehér  hálóköpenyt  viselt,  mezítláb  jött,  és  egy
napraforgót  tartott  a  kezében.  Néhányan  a
városból  ismerték  őt.  Nem  mondhatnánk
bolondnak,  de  nem  is  volt  hétköznapi  alak.
Furcsasága  leginkább  abból  eredt,  hogy  sok
esetben  máshogy  gondolkodott,  másképp
cselekedett, mint az átlag polgárok – legalábbis ők
így vélték.

Nemkevésszer  segített  polgártársain,  s  mások
sorsát  mindig  előbbre  helyezte  a  saját  életénél.
Támaszt nyújtott annak, aki rászorult, és oltalmat a
védtelennek.  Szokatlanul  önzetlen  volt  ebben  a
mai világban. Soha nem követett el rossz dolgokat,
még a legkisebb csínyektől is visszatartotta magát.
Továbbá  nem  igazán  lehetett  eltéríteni  hitétől.
Egyesek  kedvelték  páratlan  tulajdonságai  miatt.
Úgy tudták, habár nem sűrűn jár templomba, hiszi
és szereti az Urat. Sokszor emlegette is, hogy az
isteni szeretetet próbálja szétárasztani embertársai
között.

Mindenki  meglepődve  figyelte  a  férfit,  amint
kivonult a tömegből, és egyenesen a hadsereg felé
vette az irányt.
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Mikor a lakók és csapat között félúton járt, megállt,
majd  letérdelt.  Lehajtotta  fejét,  és  összekulcsolt
kezében a napraforgót a katonák felé nyújtotta.

– Irgalom! – kiáltotta.

A  tábornok  intett,  és  elhangzott  az  első
figyelmeztető  lövés.  A  különös  idegen  nem
mozdult.  Eldördült  a  második,  mégse  történt
semmi.  A  helybéliek  megdöbbenve  csodálták,
ahogy  az  az  ember  rendületlenül  ott  térdel  a
katonák előtt,  miközben ők már rég összehúzták
magukat a lövésektől.

Ez  indított  el  mindent.  A  térdelő  férfit  látva  és
felbátorodva  a  városi  polgárok  közül  néhányan
egymásra  néztek.  Bólintottak  –  szavak  nélkül  is
megértették  egymást.  A  pap  karon  ragadta  a
polgármesterasszonyt  és  a  közelében  álló,
békeidőben a földeken dolgozó, bérmunkás férfit.
Hozzájuk csatlakozott  egy helyi  tanítónő, és úgy,
összekarolva kivonultak  együtt  a  fehér  hálóinges
emberhez, majd letérdeltek mellé.

A  tábornok  odaszólt  egy  közelében  álló
közkatonának, hogy menjen, és végezze ki őket.
Miután  lesétált  eléjük,  a  térdelők  ugyanolyan
kétségbeesettséget  és  félelmet  láttak  rajta,  mint
amit ők is éreztek.
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– Nyugodjatok meg, ne féljetek a haláltól! Ma az Úr
színe elé lépünk a mennyekben. Ennél jobb nem is
történhetne velünk – mondta a pap.

A kiskatona a vállához emelte fegyverét; remegve
fogta rá az előtte térdelőkre. „Most lelövöm őket” –
gondolta.  „A parancsot  megadták,  nekem  végre
kell  hajtanom.  Ők  az  ellenségeim.”  Habozott,
továbbra  is  félelem  látszódott  tekintetében  –
szánalommal elegyedve. „De a parancs… De ők is
emberek…”

Végül  megfeszültek  arcizmai,  szemében  gyűlölet
jelent  meg,  és  közelebb húzta  puskáját.  A célba
vett  áldozatok  lehajtották  fejüket.  Várták  a
sorsukat.

A katona eldobta fegyverét, leereszkedett melléjük,
szembe  a  bajtársaival.  A parancsnok  intett  egy
másik  emberének,  az  közelebb  lépett  a
térdelőkhöz,  és  szitává  lőtte  őket.  Gyors  és
kegyetlen volt.

A  civil  tömegből  keserves  sóhajok  és  sírások
hangzottak fel. Miután a hóhér visszaállt a sorba,
néhány eltökélt  lakos elindult  a hullák felé.  Ezen
felbuzdulva  az  egész  város  lassan,  egyenként,
majd nagyobb csoportokban odavonult a mártírok
köré. Mindenki térdre ereszkedett.
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Szembenéztek  a  hadsereggel,  de  tekintetükben
már  nem  elkeseredettség,  hanem  eltökéltség
látszott.

Ekkor  a  sereg  soraiból  váratlanul  megindultak  a
tankok. A tábornok nem adott erre parancsot, ezért
értetlenül  nézte  az  eseményt,  majd  ordibálni
kezdett a művelet befejezésére.

A harckocsik a térdelők elé hajtottak, páncélozott
testükkel oltalmazva őket a katonáktól.

Csövüket a tábornok felé fordították.
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Pár centivel a fejem felett
Írta: Gulyás Gábor

Észrevettem, hogy mostanság a kelleténél többen
bámulnak meg. Pedig egy teljesen átlagos fazon
vagyok,  mondhatni  egy  szürke  hétköznapi  pofa.
Soha  semmilyen  extravagáns  dologgal  nem
akartam kitűnni a tömegből, mégis. Folyamatosan
vizslató  szempárokkal  találkozom,  akármerre  is
megyek.

Gyalogosan, biciklin vagy éppen a villamoson ülve.
Fiatal  és  öreg  egyaránt  megbámul,  házaspárok,
egyedülállók  lesnek,  kocsányon meresztik  rám a
szemeiket,  sőt  a  kisgyerekek  titokban  még
lelkesen  mutogatnak  is  felém.  Mindenki  úgy
szegezi rám a tekintetét, mintha nem is tudom, mi
lennék. Bevallom, roppantmód idegesít, hogy nem
tudom az okát.

Mikor legutóbb a belvárosban sétálva egy komplett
japán  turistacsoport  olyan  tágra  nyílt  pupilláikkal
hüledezett  rajtam,  hogy  az  még  egy
professzionális  celebnek  is  a  becsületére  válna,
na,  akkor  határoztam  el,  hogy  egy  életem,  egy
halálom, kiderítem, mégis mi folyik itt.
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A  hazaérkezést  követően  még  enni  sem  volt
kedvem, helyette a gardróbszekrény kinyitott ajtaja
előtt  cövekeltem  le.  Az  egészalakos  tükörben
minden  lehető  aspektusból  szemügyre  vettem
magam, hátha valami valóban felháborítót találok
magamon.

Polgárpukkasztót.  Esetleg  olyan  bizarr  vagy
groteszk dolgot,  amire eddig még nem figyeltem
fel. Nap mint nap hordoznom kell magamon, mert
a  tömegek  nem  tévedhetnek.  Az  egyszerűen
kizárt.

Akkor  megláttam.  Halványan  derengett  valami  a
fejem felett pár centivel. Minden kétséget kizáróan
egy glória volt.

Ellipszis formájú aranyló dolog, akárcsak egy király
fénylő  koronája.  A  fejtetőm  felett  lebegett  a
levegőben,  szabályosan  követve  a  mozgásomat.
Ha balra hajoltam, jött balra, ha jobbra döntöttem,
akkor  meg  arra.  Leguggoltam,  jött  utánam,  ha
ugrottam, szintén követett.

Úgy tűnik, végérvényesen a részem lett. De eddig
miért  nem vettem észre?  Lehetséges,  hogy  már
egy jó ideje a fejem tetején fénylett?
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De  mégis  miért  nem  szóltak  erről  nekem  az
emberek?  Talán  nézték,  bámulták,  lesték  és
kukkolták,  hogy  van  ott  valami,  valami  egészen
különös, de igazából nem látták?

Elképzelhető,  hogy  fel  sem  fogták,  csak  egy
sugallatra  vagy  intuícióra  ösztönösen
odabambultak?

Hirtelen  egy  egészen  abszurd  ötletem  támadt,
lekapcsoltam hozzá a villanyt. Pár pillanatig balga
módon azt hittem, hogy majd világít a sötétben, de
nem történt semmi ilyesmi.

Nem adtam fel.

Újabb  idea  fogalmazódott  meg  bennem:
félhangosan  imádkozni  kezdtem.  Ahogy
mormoltam  a  szavakat,  a  glória  elkezdett
pislákolni,  majd fel-felizzott.  Az imát lezáró ámen
után  szinte  aranyszínben  ragyogott  még  pár
percig,  aztán  újra  kihunyt.  Tehát  hittel  működik,
konstatáltam.

Kíváncsi  lettem  volna,  hogy  mennyi  ideig  izzik
mondjuk  egy  vasárnapi  istentisztelet  után,  vagy
hogy  ködlámpaként  milyen  mértékben
hasznosítható.
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Aznap  este  az  ágyamban  fekve  lámpa  nélkül
olvastam a Bibliát, hátha találok benne valamiféle
magyarázatot.

Reggel holtfáradtan ébredtem, és szinte az egész
nap kába és levert voltam. Munkahelyemen is alig
lehetett  rám  ismerni.  Otthon  aztán  újra  a  glória
körül  kezdtek  forogni  a  gondolataim.
Világéletemben jó embernek tartottam magam, de
közel  sem  vagyok  egy  szent  típus.  Márpedig
azokat  szokták  általában  nimbusszal  ábrázolni,
egyfaja dicsfénnyel,  fej  körüli  ragyogó koronggal.
Vagy  akiket  Isten  kiválasztott.  Ez  már
érdekesebbnek hangzott.  Talán én is  kiválasztott
vagyok,  csak  soha  nem  tudtam  róla?  Történt
velem ez meg az az életem során, de konkrétan
ilyen  kaliberű  istenközeli  élményre  nem
emlékszem,  ami  generáló  tényezőként  működött
volna közre.

Újabb  és  újabb  teóriák  merültek  fel  bennem  a
glória  megjelenése  és  az  isteni  kiválasztottság
kapcsán,  de  nem  szeretném  ezeket  most  mind
felsorolni,  mert  napestig  itt  ülhetnénk.  Pedig
néhányuk  elég  érdekes  gondolatmenetet  követ.
Legyen  elég  annyi,  hogy  nagyjából  minden
változat azzal zárult, hogy ilyen vagy olyan módon
egy  különleges  személy  lehetek,  akinek  ez
megadatott.
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Nyilván  ez  valamiféle  felelősséggel  jár(hat);
esetleg egy ősi tudás birtoklója vagyok vagy egy
eddig  számomra  ismeretlen  speciális
képességemet kellene használnom?

Az itt  leírt  eset óta hét nap telt  el, közben pedig
valami megváltozott bennem. Bár még mindig nem
tudom pontosan, hogy mi lehet ez a glória dolog,
hiszem, hogy jó úton járok, és az egyik nap majd
csak felfedezem, mi lehet az oka, és főleg hogyan
tovább ezzel  az  adottsággal,  milyen lehetőségek
várnak rám.

Addig pedig továbbra is marad a hit, a türelem és a
kitartás párosával kiegészülve, no és a meglepetés
ereje,  hátha  majd  éppen  ma  derül  rá  fény.  És
persze  nyitott  szemmel  járok-kelek  a  világban,
lehetőség  szerint  még  nyitottabban,  mint  eddig,
talán  megpillantok  a  buszmegállóban  várva  a
tömegből egy másik valakit, akinek szintén lebeg
valami a feje felett, csak nem tud róla…
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A csodálatos találkozás
Írta: Kozma Ani

Bella a gazdag történelmi múlttal és kultúrtörténeti
emlékekkel rendelkező településen, Fóton élt. Egy
játékboltban  dolgozott,  ahol  főleg  gyerekeknek
árultak mindenféle játékot.

Közeledett  a  karácsony,  amikor  rengetegen
vásároltak ajándékot. Csodálattal tekintett kifelé az
üzlet ablakán. A hó elkezdett szállingózni, először
kis  pelyhekben,  majd  egyre  sűrűbben,  végül
mintha  lúdtollak  hulltak  volna  alá.  Egyszer  csak
egy kislány tekintetével találkozott az övé, ahogy a
kirakatban  lévő  meseszép  ajándékokat  bámulta.
Odament hozzá és vele együtt nézelődött.

– Mit néztél ki magadnak?

– Azt a szép szőke hajú babát.

– Az anyukád biztos megveszi neked.

–  Nekem  nincsenek  szüleim,  gyermekotthonban
élek.

– Hogy hívnak?

– Barbarának.
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Éppen  nem  volt  senki  sem  az  üzletben,  így
kinyitotta az bejárati ajtót, és behívta a kislányt. Az
ünnepre való tekintettel, sok finomsággal készült a
vásárlóknak.  Egy  kis  asztal  volt  megterítve
mindenféle  jóval.  Almás-fahéjas,  csokis-diós
süteménnyel, meleg teával várta az arra járókat.

Megkínálta  a  lányt,  aki  csak  úgy  falta  a  sütiket,
annyira ízlett neki. Bella örült,  hogy ilyen jóízűen
falatozgat a boltban.

–  Nagyon  jól  érzem  itt  magam,  de  vissza  kell
mennem az otthonba.

Udvariasan köszönt, és még visszamosolygott az
ajtóból.  Ahogy  nézte  a  leányzót,  támadt  egy
nagyszerű ötlete. Bella utána sietett és megnézte,
hova  tart,  közben  azon  fantáziált,  hogy  bárcsak
neki  is  ilyen  tündéri  kislánya  lehetne.  Sokszor
megfordult  a  gondolataiban egy hasonló leányka
képe.  Két  szép  csillogó  szemével,  amik  úgy
csillogtak, mint a karácsonyi égősor.
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Egész életében gyermekre vágyott, de nem adatott
meg  neki.  Egyedül  élt  egy  kisebb,  kétszobás
lakásban, a negyedik emeleten, a férje halála óta.

Egy  vasárnap  reggel  felébredt,  rápillantott  a
naptárra,  ami  december  24-ét  mutatott.  Érezte,
hogy teljesen más ez a nap, mint a többi. Jól tudta,
hogy  a  karácsony  akkor  a  legszebb,  ha  együtt
ünnepel  a  család.  Mindig  is  szerette  ezt  az
ünnepet  az  illatáért,  a  zenéért.  Szeretett  sütni,
főzni. Tegnap már elkészítette a mákos kalácsot és
a mézes puszedlit.

Bevásárolt  a  karácsonyi  menühöz.
Sütőtökkrémlevest  és  sült  kacsacombokat
tervezett, krumplipürével és narancsmártással.

Feldíszítette  a  kis  ezüstfenyőt.  Karácsonyi
hangulatba öltöztette a lakást. Amíg sült a vacsora,
gondolta,  sétál  egyet.  A  város  ezer  színben
pompázott, az úttest felett keresztben fényfüzérek
világítottak,  a  házak  előtti  tujákon  égősor
díszelgett.

Ahogy andalgott  utcáról  utcára,  a  kirakatok  előtt
nézelődve, eszébe jutott  egy áldott  sugallat.  Egy
pillanatra  kinyitotta  a  játéküzletet,  és  elhozott
valamit.  Az üzletek lassan zártak,  és mindenki  a
karácsony estére sietett haza. Észre se vette, hogy
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a lábai fürgén vitték a nevelőotthon felé. Ott állt a
hatalmas kapu előtt, és a szívét melegség járta át.
Becsengetett.  Rideg  és  tekintélyparancsoló
tekintetű nevelőnő nyitott ajtót.

–  Áldott  ünnepeket  kívánok!  Egy  Barbara  nevű
lányt keresek. Ha jól tudom, itt  lakik. Szeretném,
ha a szentestét nálam tölthetné.

A szigorú tekintet még szigorúbbá változott.

– Tudom, a szabályok, meg minden. Ugye kivételt
tud tenni az ünnepekre való tekintettel?

A szigorú tekintet mosolyogni kezdett, és az irodán
mindent  megbeszéltek.  Miután  kikérte  őt,  együtt
sétáltak Bella lakása felé, közben arról beszéltek,
hogy  mit  fognak  csinálni  az  este.  Az  út  közben
elkezdett esni a hó, aminek mindketten gyermeki
módon örültek. Bellának és Barbarának sem volt
senkije.

Az út közben a meghittséggel átitatott otthonokat
csodálták  az  ablakokon  keresztül.  Látták,  hogy
milyen szép dolog, amikor együtt a család. Mégis
boldogok  voltak,  mert  már  tudták,  hogy  nem
lesznek egyedül.
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Ketten töltötték a szentestét  Bella  otthonában.  A
kis lakást a szeretet melegsége járta át, és amikor
Barbara  megtalálta  az  ajándékát  a  fa  alatt,  alig
akart hinni a szemének. A szép szőke hajú baba
mosolygott rá.

Mindkettejük  karácsonya  varázslatosra  sikeredett
a találkozásukkal. Bella, amiről mindig is álmodott,
ha nem is teljesen, de részben valóra vált.

December 24-én gyönyörű, nagy pelyhekben esett
a hó, és csodálattal tekintettek kifelé a negyediken
lévő  lakás  ablakán,  miközben  Bella  átölelte  a
kislányt,  a  szemei  pedig  úgy  ragyogtak,  mint  a
betlehemi csillagok az égen.
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Téglagyár
Írta: Banadics Anikó

A  jó  írók  onnan  ismerszenek  meg,  hogy  jó  a
fantáziájuk. Hát én nem vagyok jó író, mert csak
azt írom meg, ami meg is történt.

Így van ez most is.

Egyszer volt, hol nem volt, volt kicsiny városomban
egy  téglagyár.  Az  1800-as  évek  végén  építtette
gróf  Blankenstein  Lajos,  kihasználva  a  környék
agyagos  talajának  adottságait.  Sokan  dolgoztak
ott, nemcsak férfiak, de fiatal lányok is, akiket nem
vonzott  annyira  a  cselédsors,  de  jól  jött  az  a
néhány pengő,  összegyűjteni  a  stafírungot,  vagy
segíteni a családot.

Hatalmas kohók ontották a hőt, méhükben ezrével
születtek  a  piros  téglák,  cserepek.  Az  udvaron
nyüzsgés volt, a napbarnított, felhajtott szoknyájú,
téglát cipelőlányok hangos kacagása vonzotta az
izmos  kohós  legényeket.  Szerelmek  születtek,
csókok  csattantak,  és  titkos  üzenetek  jöttek-
mentek  a  lágy  agyagba  róva,  amit  aztán  a  tűz
melege örökérvényűvé keményített.
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Élet volt itt egészen az 1970-es évek végéig. Aztán
a gyár bezárt, a kohók kihűltek, a kerítést, mintha
csak  Csipkerózsika  kastélya  lenne,  beszőtte  a
vadrózsa. Az emberek talán el is felejtették volna a
gyárat,  ha  az  égbe  meredő  kéménye  nem
magasodna ki az alföldi tájból. Rajta egy hatalmas
repedés,  mint  egy  sebhely  tátong  az  oldalán,
figyelmeztetve mindenkit a mulandóságra.

Maga a telep a házaktól messzire áll, nem is volt
arra  mozgás  egészen  mostanáig,  amikor  is  egy
kerékpárutat  építettek  mellé.  Az  emberek  aztán
kedvtelésből,  sportból  elkezdtek  arra  tekerni,
sétálni. Ahogy én is.

A kerítés mellett, bármilyen idő van, mindig hűvös
a levegő.  A környék is  csendes,  pedig  az udvar
növényei rég eggyé váltak a mellette lévő erdővel.
Arra nincs tücsökciripelés, és madárdal sem. Egy
horrorfilmben  látva  ez  a  jelenség  félelmet
ébreszthetne,  de  engem  inkább  vonzott  ez  a
különös világ. Mindig éreztem, valami közöm van
ehhez a régi épülethez. Ha arra jártunk, csak úgy
említettem  a  helyet  a  társaimnak,  hogy  az  „én
téglagyáram”.
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Sokszor álmodtam, hogy a falak között bolyongok,
és  hallani  vélem  az  emberek  beszélgetését,  a
téglaporos  levegő  szorítja  a  torkomat,  a  kohó
melege égeti a bőrömet.

Később  aztán  vettünk  egy  kis  házat  a  város
peremén.  A tornácról  az  öreg kéményt  pont  úgy
látni, mint egy mesebeli tornyot, ahol az elvarázsolt
hercegkisasszony lakik, várva az ő megmentőjét.
Még  a  vadrózsa  is  épp  úgy  állja  útját  a
betolakodónak.  Az  oszlopnak  dőlve  sokszor
merültem el a gondolataimban a kéményt nézve.

Ez  a  kis  házikó  azonban  felújításra  szorult.
Elkezdtük  a  munkálatokat,  és  először  a  tetőhöz
láttunk hozzá. Ledobtuk a csúnya, egészségtelen
palát  a  tetejéről,  és  takaros  hódfarkú  cserépre
cseréltük.  Ezeket  a  cserepeket  bontásból
vásároltuk,  mert  szerettük  volna  a  kis  ház  régi
hangulatát újra felidézni.

Eljött  a  tetőfedés  ideje,  ami  csapatmunka,  sok
ember  keze  szükséges  hozzá.  A  családdal,
barátokkal  felsorakoztunk,  és  a  csepegő esőben
kézről  kézre  adtuk  a  nehéz  cserepeket,  az
ácsmester  pedig  gondosan  illesztgette  őket  a
helyükre.  Én  éppen  a  hatodik  voltam.  Nehéz
mozdulatokkal  adogattam  a  darabokat,  először
csak  hunyorogva  tűrtem az  arcomba hulló  esőt,
majd  a  fejem  leszegve  nyújtogattam  a  karom
felfelé.  A  csuklómnál  becsorgó  víz  áztatta  a

74



ruhámat,  a  didergés,  és  a  karomban  fogyó  erő
lefoglalta  minden  energiámat.  Csak  azt  vártam,
hogy  vége  legyen  a  munkának,  és  mehessek
melegedni, pihenni.

Valami  azonban  arra  késztetett  a  sokszázadik
cserép után, hogy felszegjem a fejem, és ránézzek
a  kezemben  lévő  darabra.  Az  esőcseppek
ránehezedtek a szempillámra, hunyorogtam, nem
ismertem  fel  mit  látok,  de  azt  tudtam,  valami
különleges  tárgyat  tartok  a  kezemben.  Egy  írást
fedeztem fel a cserépbe róva. Letöröltem a vizet
róla,  és  az  ujjaimmal  elkezdtem  kísérni  a
kacskaringós betűket.

„Korcsmáros Esztike, Füzesgyarmat, 1922. május
15.”

A múlt érintett meg ott hirtelen, majdnem száz év
távlatából. Az ujjaim, mint valami apró adóvevők,
vetítették a képeket az agyamba. Azonnal előtűnt
egy alak a képzeletemben.

Apró virágos, bő szoknya, feltűrve az eleje, alatta
kivillan a fehér vászon alsószoknya. Gombos blúz
feszül  a  keblén,  kendője  egészen hátra  csúszik,
vastag barna hajfonata a vállára omlik.

Épp mosolyog, hiszen készül valamire. Letör egy
ágacskát  az  udvaron álló  fűzfáról,  és  belevési  a
nevét  egy  agyagcserépbe,  majd  a  többi  nyers
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cserépre helyezi. A munkáslányok felkapják a teli
kosarat, és már viszik is az égetőbe, ahol a neve
és a dátum megszilárdul örök időkre.

Onnan a cserép, ki tudja, hová került, milyen útja
volt,  de az biztos, hogy száz év elteltével  épp a
kezemben tartom. Én, aki tudta, érezte, hogy járt
már ott, a gyárban, akinek ismerős volt ez a rovás,
aki talán épp maga véste ezeket a betűket száz
évvel ezelőtt. A testem már nem csak a hideg eső
miatt  remegett,  de  az  a  melegség,  amit  a
szívemben éreztem, lassan átjárt.

Később egy  kis  nyomozás után  kiderült,  hogy  a
téglagyár intézője 1916-tól Korcsmáros József volt,
akinek a leányát természetesen Eszternek hívták.
Az anyakönyvi adatokból kiderült, hogy 1900-ban
született és hetvenegy évesen hunyt el. Abban az
évben, mikor én születtem.

Reinkarnáció,  lélekvándorlás,  hívhatjuk bárminek.
Hihetünk benne,  és tagadhatjuk.  Az biztos,  hogy
az az érzés, amit az ember megtapasztal egy ilyen
párhuzamban,  a  múlt  érintésében,  egyértelművé
teszi a választ.

Mostantól tudok egy titkot, ami arra ösztökél, hogy
úgy éljek,  ahogyan Esztike is szeretett  volna,  és
hogy akinek átadom a lelkem, az se kapjon nagy
terhet már születésekor.
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Megváltás
Írta: Mezei Attila

JÁRVÁNYVESZÉLY MIATT MENETJEGYKIADÁS
AZ  ÁLLOMÁSON  NINCS!  MEGVÁLTÁS  A
VONATON!

Zelóta Simon mérgelődött, hogy milyen lassan jön
be  a  net,  az  üzeneteit  már  megnézte,  csomó
hülyeséggel  találkozott  csupán.  Aztán  végre  fel
tudott menni, a legelső, amit olvasott, a „megváltás
a vonaton” volt.

Gyorsan  átküldte  a
joshuabennacer@salvation.god  címre.  Csak  a
vacsoránál  találkoztak,  lencsefőzelék volt  és  sült
rizs,  egyikük  sem  veszett  meg  érte,  de  ettek.
Töltöttek egy nagy pohár hideg, zsályás vizet, és
kiültek a kőlépcsőre. Joshua ott akart lenni azon a
vonaton, bár mindketten tudták, csak egy elírásról,
hibás  fogalmazásról  van  szó.  Mégis,  ahol
megváltást hirdetnek, ott helye van a megváltónak.

Simon  csak  azt  kérte,  hogy  ő  készíthesse  ki  a
ruháikat, a legutóbbi hasonló utazáson mindketten
a  kényelmes  kaftánt  viselték.  Nem  tűntek  fel
nagyon  Genfben,  hiszen  a  városban  működő
világszervezetekben  számtalan  színpompás
hacukában járkáló csodabogár tesz-vesz. A grand
saconex-i autóbuszon viszont Joshua lebernyegét
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becsípte  és  elszakította  az  önműködő  ajtó,  egy
utas  segített  kirángatni  a  dicstelenül  járt
ruhadarabot.  Az  illető,  egy  textiltörténettel
foglalkozó  tudós  majd’  kővé  vált,  amikor
megérintette  a  szövetet,  egy  tenyérnyi  darab  a
kezében is maradt. Ezer kérdése volt. Miatta egy
megállóval előbb szálltak le a tervezettnél.

Azóta  kétnaponta  tesz  fel  üzeneteket  minden
elképzelhető nyelven, keresi az ismeretlent, akinek
a ruhája anyagában és pollenszennyezettségében
szinte megegyezik a torinói lepelével.

Mindketten  saruban,  kék  vászonnadrágban  és
abban a belebújós ingben voltak, amit a mostaniak
pólónak  hívnak,  Simonén még egy  felirat  is  volt
„Jesus  Christ  Superstar”.  Kevesen  voltak  a
kocsiban, egy szájmenéses kisfiú az apjával,  két
jóízűen reggeliző, munkásruhás alak.

A  gyerek  az  állomáson  olvasott  hirdetmény
kapcsán arról faggatózott, hogy Jézus tényleg úgy
nézett-e ki, ahogy a hittankönyvben látható. A férfi
ezt  nem  tartotta  valószínűnek,  nem  hitte,  hogy
kétezer évvel ezelőtt Palesztinában magas, szőke
zsidók szaladgáltak volna erre-arra. Aztán suttogva
hozzátette, hogy inkább a most felszállt két bácsira
hasonlíthatott. A kis fickónak hirtelen eszébe jutott,
hogy pisilnie kell, elimbolygott Joshua és a Zelóta
előtt,  alaposan  megbámulta  őket.  Mielőtt  az
ajtóhoz ért volna, a váltón billent egyet a vonat, őt
pedig a falatozók kapták el,  csaknem elesett.  „A
megváltódat,  öcsikém,  te  sem  macikávét
reggeliztél!”  Örült,  hogy nem ütötte meg a lábán
éktelenkedő  nagy,  nedvező  sebet,  amit  az  új
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biciklijével  való  egykerekezésnek  köszönhetett.
Kötözésre mentek a kórházba.

A  két  emberfia  betemette  az  utolsó  pár  darab
töpörtyűt,  és  ráhúztak  a  buborékos  vizes
üvegeikre.  Mondták,  hogy  jobb  lenne  a  bor,  de
akkor a művezető hazazavarná őket, ahogy a múlt
szerdán,  egyébként  meg az  „Úrjézus  sem tudja,
hogy miért  kerül  ez a pocsolyavíz hetente ötven
forinttal többe.” A szőke, fiatal kalauznő elviharzott
mellettük, valami megálló következett nemsokára.
A kölök odasúgta az apjának: „na, ő a megváltó!”

Simonnak eszébe villant, hogy egy fia ezüstsékel
sincs náluk,  Joshuánál  volt  egy tetradrachma az
állomáson,  a másik ajtón leszálltak.  A megváltás
elmaradt.

A jegyszedőnő szidta a potyautasok kegyelmes jó
istenit,  a  munka  leendő  hősei  pedig  vigyorogva
ráhúztak  a  műanyag  palackra,  pinot  gris  volt
benne. Az elmúlt kétezer év legbambább pofájával
bámulták  egymást,  de  csak  egy  órán  keresztül
birtokolták ezt a címet.

Az orvos elmondta a fiúnak, hogy gyorsan lerántja
majd  a  kötést,  egy  kicsit  fájni  fog.  Megtette,  de
nem találtak semmiféle sebet.
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Földre szállt angyalok
Írta: Németh Balázs

A szoba fénye olyan halovány volt,  mintha évek
óta nem látta volna napsugár  a szegleteit.  Talán
azért lehetett így, mert Jeremiás, a szoba lakója,
gondolataival  töltötte  meg,  és  ez  kihatott  a
fényviszonyokra is.  Mert mivel jól  tudjuk, amilyen
gondolatok  vannak  bennünk,  olyannak  látjuk  a
világot. Valójában nem is a szoba fényével volt a
baj,  hanem azzal,  hogy Jeremiás gondolatai  egy
olyan világba tévedtek, ami nem sötét, nem rossz,
de még sem vidám.

Szerette  volna  látni  újra  a  nagyszüleit,  de  nem
csak akkor, amikor kimegy hozzájuk a temetőbe és
sírjukra  teszi  az  emlékezés  virágait.  Egy  átjárót
szeretett  volna e világ és a túlvilág között  nyitni,
ahol  régi  valójukban  láthatná  őket  a  fehér  fény
országában.  A mindennapjait  betöltötték  az  ilyen
gondolatok,  de  tudta,  hogy  ez  lehetetlen,  így
amellett,  hogy  sokat  foglalkozott  vele,  a  lelke
mélyén tudta, hogy ezt el kell engednie.
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Egyszer  aztán,  amikor  az  ágyán ült  és  olvasott,
hirtelen a szoba félhomálya eltűnt.  Helyette éles,
emberszemet bántó fehér fényes valami világította
meg,  olyan,  amilyen  eddig  még  soha.  A  fehér
fényből két angyal szállt alá az égből, s Jeremiást
útra hívták egy másik világba. Nem akart hinni a
szemének, azt hitte, ébren álmodik.

– Nem, ez nem lehet,  biztos csak hallucinálok –
gondolta  magában.  De  amikor  az  angyalok
megfogták a kezét és megszólították, akkor az a
fajta döbbenet ült ki az arcára, hogy mégis igaz, és
nem álmodik. Az angyalok fehér ruhában voltak és
díszes hajkoronát viseltek. Szárnyukat suhogtatva
így szóltak:

– Gyere, Jeremiás, dolgunk van. Meg kell neked
valamit mutatnunk.

Az angyalok névtelenek voltak, de Jeremiás mégis
engedelmeskedett az idegen jótevőknek.
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Így  szólt  az  egyik.  Ha  jól  tudom,  mindig  erről
álmodtál, és ezt a világot akartad látni.

Ahogy elindultak és egyre magasabbra jutottak, a
felhők fátyolként takarták az előttük álló utat. De az
angyalok  bátran  szálltak  az  égben,  közrefogva
Jeremiást,  aki gyönyörködött  a szeme elé táruló,
soha  nem  látott  látványban.  Egyszer  aztán  így
szólt az egyik angyal: 

– Nemsokára elérjük az úti célunkat, de addig is
készülj  fel,  mert  olyat  fogsz  látni,  mint  akkor,
amikor lementünk érted. 

Még  vakítóbb  volt  a  fény  a  világ  és  az  úti  cél
között,  de egyszer csak ott  találták magukat egy
nagy  fehér  kapu  előtt,  amire  ez  volt  írva:
„Köszöntünk Téged a Mennyország kapujában! Ki
ide belépsz, találkozhatsz Isten helytartójával. Ha
a  kapu  kinyílik,  fény  árad  ki  rajta.  Rohanj  oda
szeretteidhez,  Kikben  újra  el  lett  vetve  az  Élet
magja.”

A nagyszüleit szerette volna mindig viszontlátni, és
most,  hogy  itt  állt  a  Mennyország  kapujában,
félelmet érzett.

Mi lesz, hogyha nem úgy láthatja őket viszont, mint
ahogy  ő  szeretné?  Leküzdötte  félelmét,  és  az
angyalok  segítségével  belépett  a  kapun.  Egy
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gyönyörű világ tárult  eléje, ahol a fehér fény volt
minden lélek  őrzője,  és  egyszer  csak  két  alakot
látott kilépni a fényből, akik fogták egymás kezét. A
nagyszülei voltak.

Nem akart  hinni  a  szemének,  pedig  tudta,  hogy
olyan helyen van,  ahol  hinni  lehet  a csodákban.
Ahogy  meglátta  őket  közeledni,  odarohant
hozzájuk és megölelte őket. Csak ennyit szólt:

– Hiányoztatok.

– Te is hiányoztál nekünk – mondta nagymamája
–, mert mégis csak te vagy a legkisebb unokánk.
Mi  még itt  fentről  is  nagyon szeretünk  téged és
vigyázunk rád. 

A papája  csak  állt  a  fényben,  és  hófehér  haja
fényesebben  ragyogott  még  az  őket  körülvevő
fehér fénynél is, de ami a legfontosabb: boldogság
volt a szemeiben.

Jeremiás  arra  kérte  nagyszüleit,  hogy  jöjjenek
vele. Sajnos olyan választ kapott, amit nem akart
hallani, de tudta, hogy ez így lesz.

– Mi nem mehetünk, nekünk ez az otthonunk. A
fehér fény országa, ahol sok csodás dolog van, és
vigyáznak ránk, szeretnek minket. Az elmúlásunk a
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földi életből csak egy út volt, aminek akkor és ott
vége  szakadt,  de  itt  fent  és  a  lelkedben,  a
szívedben tovább élünk. Ez itt a lét egyik formája
és tudjuk, hogy benned mindig élni fogunk, s majd
egyszer hosszú évek múltán találkozni fogunk.

A következő  pillanatban  megfordultak  és  kézen
fogva  belesétáltak  a  fehérségbe.  Jeremiás  csak
állt  egyhelyben  és  várta,  hogy  visszajönnek,  de
nem  jöttek.  Ahelyett  visszanéztek,  mosollyal  az
arcukon  integettek  neki,  és  biztatták  az  életre,
hogy amit megálmodik, azt el is érheti.
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Nem csoda…
Írta: Kondra Katalin

–  Isteni  csoda,  hogy  a  vonat  nem  zuhant  a
szakadékba  –  mesélte  anyám  egy  hideg
novemberi  estén,  amikor  összegyűltünk a kályha
melegében. Mindenszentek után voltunk, olyankor
gyakran esett  szó az elhunytakról,  arról,  hogy ki
milyen jelekkel üzente meg, ha eltávozott az élők
sorából.

Ilyen  körülmények  között  esett  szó  az  isteni
csodáról, amely annyira természetes volt az akkori
hívő  emberek  életében,  hogy  nem  is  ment
csodaszámba, inkább gondviselésnek neveztük.

Anyámnak szavajárása volt az „isteni csoda”, hát
ezért  így  kezdte  a  történetet,  amely  arról  szólt,
hogy  a  második  világháború  idején  egy  éjszakai
teher  vonat  milyen  módon  menekült  meg  a
szakadékba zuhanástól.

A mozdonyvezető egyszer csak arra lett figyelmes,
két  szokatlanul  nagy  lepke  csapkodni  kezdi  a
mozdony ablakát.  Akadályozták  a  kilátást,  és  ez
annyira zavarta a mozdonyvezetőt, hogy lassítani
kényszerült  a  sebességen,  mert  épp  egy  erdőn
keresztül  robogott  a  vonat,  innen-onnan  ágak
csapódtak a szerelvény oldalának.
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A  mozdonyvezető  biztonságérzete  megrendült.
Érezte, jobb, ha megáll, mert nem normális, amit
tapasztalt.  Máskor  is  járt  erre,  eddig  semmi
hasonló nem történt.

Tudta, hogy az erdőn túl lesz egy völgyhíd, de a
sötétben nem volt megállapítható, milyen messze
van  még,  ezért,  amikor  megállította  a  vonatot,
kiszállt, hogy körülnézzen. Akkor látta, pár méterre
előtte szakadék tátongott, ott ahol a hídnak kellene
lenni.

Katonák robbanthatták  fel,  hiszen háború volt.  A
lényeg, hogy a vonat és a rajta utazó három ember
megúszta a szerencsétlenséget. A mozdonyvezető
meg volt győződve arról, a lepkéket Isten küldte,
hogy megállítsák a szerelvényt, a faágakra szelet
azért küldött, hogy lassítsák a vonat haladását.

Akárhogy volt, én magam is hiszek abban, hogy a
dolgok ilyen módon való szerencsés egybeesése
Isten közreműködésével történik, annál is inkább,
mert többször magam is tapasztaltam hasonlót.
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Soha  nem  fogom  elfelejteni…  Úgy  nyolcéves
lehettem, a húgom öt.  Vártuk a hegyről hazafelé
induló tehéncsordát, hogy a szűk utcába betereltek
közül kiválasszuk és hazatereljük a teheneinket. A
kanyarban állva várakoztunk, onnét látni lehetett,
ahogy  a  csorda  csordogál  lefelé  a  hegyről,  a
pásztorok biztató kiáltásai mellett.

A húgom nem tudott sokáig egyhelyben maradni,
az utca közepén ugrándozott, fetrengett a porban.
Hirtelen azt éreztem, fel kell rántanom őt a földről,
alighogy  ezt  megtettem,  egy  megvadult  ló
száguldott  át  előttünk,  épp  ott,  ahol  pár
másodperce még a húgom játszott.

Az  emberek,  akik  látták,  a  vállamat  veregették
elismerésül, hogy megmentettem a húgom életét,
de én tudtam, hogy nem egyedül  tettem,  hiszen
nem  hallottam  jönni  a  lovat,  csak  a  késztetést
éreztem és cselekedtem. Nem csoda volt, hanem
a láthatatlan Isten gondviselése.
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A lélek igazsága
(Eseményhorizont)

Írta: Köck Ildikó

Fülledt  nyári  estén  séta  közben  elveszítetted  a
pénztárcádat. Fél éjszakán át hiába kerestük.

Éppen akkor találta meg egy becsületes járókelő,
amikor  a  világosban  visszamentél  a  térre,  ahol
kieshetett  a  zsebedből.  Reggelre  titkon  arra
vágytam,  hogy  sokáig  intézkedj  a  tárcáddal
elhagyott irataid miatt, mert egy kis időt kívántam
magamnak. Egy nyugalmas órácskát nélküled.

Sok  évvel  szakításunk  után,  a  történteket
megidézte  egy  felzaklatóan  rejtelmes  óra.
Pontosabban  maga  az  idő.  Este  lefekvés  előtt
beállítottam  az  ébresztőt  másnap  reggel
háromnegyed  hétre.  Hat  óra  ötven  perckor
ébredtem  a  telefon  hangjára,  a  párnám  alá
becsúszva  másodszor  jelezhetett.  Az
elvesztegetett  percek  behozhatatlannak  tűntek,
sietve  készülődtem.  Reggeli  teendőimet  pontban
nyolc órára befejeztem, így, hogy kihasználjam a
visszanyert időt, az edzőgépen végigcsináltam egy
laza tízperces programot.
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Negyed kilenckor kiléptem az ajtón, lent kidobtam
a  szemetet,  és  gyalog  elindultam  a
munkahelyemre.  Az  út  alig  negyedórás,  immár
biztosra vettem, hogy időben odaérek. Belépve az
épületbe, kíváncsiságból rápillantottam a faliórára.
Meglepetésemre  fél  kilenc  helyett  pontosan  fél
nyolcat mutatott. Elfelejtették kicserélni az elemet,
gondoltam.

A  lépcsőkön  felfelé  haladva  láttam,  hogy  a
következő emeleten lévő óra szerint is éppen fél
nyolc  volt.  A  táskámból  előkapott  a  mobilom
kijelzője  is  ugyanezt  villogta.  Szobámba  érve
türelmetlenül  vártam,  hogy  a  monitoron
megjelenjen  a  belépésem  időpontja.  Az
elektronikus  rendszer  hét  óra  harminc  perc
negyvenhárom  másodperckor  olvasta  le  a
kártyámat.

A  dolog  egyre  furcsábbnak  tűnt,  ezért
meggyőződtem  arról  is,  jól  állítottam-e  be  az
ébresztőt,  vagy  pedig  egy  órával  korábbra,  mint
akartam.
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Nem tévesztettem el,  az ébresztés időpontjaként
hat negyvenötöt rögzítettem. Téli nap volt, messze
az  óraátállítás  idejétől,  pedig  ebbe  is
kapaszkodtam  volna.  Nem  találtam  a  hibát,  mi
több,  dokumentálhatóan  hét  előtt  tíz  perccel
ébredtem  fel,  és  fél  nyolckor  léptem  be  az
épületbe,  holott  a  két  időpont  közötti  negyven
percben egy óra  negyven percnyi  tevékenységet
végeztem el.

Az  egybevágó  bizonyítékok  kizárttá  tették,  hogy
hirtelen megbolondultam. A bizonyítékok azonban
csak  matematikát  jelentettek,  mindössze  annyit,
hogy  tudomásul  kell  vennem,  a  rejtély  nem  a
képzeletemben,  hanem  a  valóságban  történt.  A
tény ledermesztett. Ha nem az időmérők esküdtek
össze  ellenem,  mialatt  a  lakásom  és  a
munkahelyem  között  lépdeltem,  az  idő
visszafordult egy órányit.

Nem  hessegettem  el  az  esemény  zavarba  ejtő
mivoltát, hanem vártam, mihez kezd velem. Téged
juttatott eszembe, a rossz emlékű sétánkat, és azt,
hogy talán szégyellnem kellene magam, hogy nem
szerettelek, és a tanulságokat fontosabbnak tartom
a  szégyennél.  Ha  szeretlek,  egyetlen  lélek  sem
bukkant  volna  fel  az  elvesztett  tárgyad
megtalálójaként, akaratán kívül megfosztva engem
az egyedül  eltölteni  vágyott  időtől.  Beavatkozása
nem isteni hatalmasság büntetéseként ért engem,
és  nem  jutalomként  Téged,  azonban  nem  is  a
véletlen műve volt.
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Bekövetkezése  ugyan  kiszámíthatatlan,  mégis
törvényszerű. Érzékeltem a benne rejlő iróniát is,
hogy utólag teljesült a kívánságom, hiszen kaptam
egy órányi időt.  Üresjáratot, ami csak az enyém.
De a törvény, amelyik feladta a leckét, azt állította,
mégsem  ennyire  egyszerű.  Ismertem  már  ezt  a
törvényt valamelyest, és ő engem, segítően fogtuk
egymás

kezét. Rávezetett, hogy valójában az esemény egy
másik  kapcsolat  utórengésének  hulláma  volt.
Hazugságot  szenvedett  sorstalálkozásom
kegyetlensége csalt engem odáig, hogy életem a
közepe  táján  meghosszabbodott  egy  órával.
Évekig róttam a negyedórás utat naponta kétszer,
oda-vissza,  miközben  a  lelkem  virágfelhőkben
úszott.

Újabb évek elteltével párás szomorúság telepedett
rám minden alkalommal. Észre kellett vennem, az
időtalány jelzés,  hogy ismét tartozom magamnak
egy  ráébredéssel.  Felvetődött  bennem,  a  rejtély
egy  időcsomag,  és  mint  a  tömörített  fájl,
kibontható.  Gyarlóan  vonzódtam  a
megalkuváshoz,  a  lelkembe  íródott  tanulságok
ellenére  jóvátételre  vártam.   Csupán  azzal
ámítottam magam, hogy a sorstársamnak nyújtott
lelki  adományaim  visszataláltak  hozzám.  Nem
holmi tárgyak, hanem az én részeim, pontosabban
az  énem  részei,  mondhatnám  legcsodálatosabb
darabjaim.
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Makacs  józanságom  azonban  kétségbe  vonta  e
gondoskodó jóvátétel létezését is. Próbáltam sorba
rendezve  a  kérdéseket  elsőként  arra  választ
találni, miért pont hatvan perc „játszadozik” velem.
Átgondoltam,  mit  tettem  a  megérkezésem  utáni
órában.  Jelentéktelennek  találtam,  így
visszatértem az eredeti élményhez: a soron kívüli
óra a fizikai törvények meghazudtolásával pergett
le visszafelé. Tartalmának mérhető ideje hosszabb
is lehet, mint az én eddigi életem. Hatvan évnyi.
Mivel nem akarta katartikus valóságában megélni,
ámde előhoztam, már az enyém. Mások életének
tanulsága  könnyedén  levonható,  cinikus
önféltésem haszontalan ötletét is elvetettem.

Lassanként  engedtem  a  késztetésnek,  hogy  a
kezdetek  elengedéséhez  és  az  okozatok
meghaladásához ezúttal a pokol világát kell éber
tudattal  megismernem.  Már  nem  féltem  a
tudattalan  lélek  végtelen  gonoszságától.  Hiszen
így  is  bennem  létezett,  amint  megismertem,
magamba zártam, mert ő kilökte magából.  Azóta
pedig  hordozom.  A  határtalan  lelke
összesűrűsödött  egyetlen  órába,  hogy  erejét
megfeszítve  végre  kiszabaduljon  belőlem,  mert
még  ebben  a  formában  sem  bírta  elviselni  a
tudatosságot.  Én  pedig  éppen  ennek  árán
juthattam lehetőséghez a hiányom betöltésére.  A
gondolat  nemcsak  megérintett,  hanem  egyre
jobban  áthatott,  és  érzékeltem,  ahogyan  a
lecsukódó  szemhéjaimat  meg-megrezdíti  az
átszűrődő  kinti  fény.  A  fény  azonban  nem
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halványult,  sőt  erősödött,  becsukott  szemmel  is
láttam,  ahogyan  átvilágította  a  mindenséget.
Megkülönböztethetetlenné vált a kívül és belül.

Megszűnt a pátosz, a hit meg a remény. Kiégtek a
színek. A hazugságok pedig a fényben alakot öltve
ritmikusan  összehúzódó  és  kitáruló  dobbanással
egyenként  hullottak  alá  az  ürességbe,  és  váltak
semmivé, mint csillagszórók szikrái karácsonykor.
Az utolsó hazugsággal a fényesség eltűnt, semmi
nem maradt hideg szépségéből.

Mindent  megtettem.  A  védőburok  széthasadt.
Kínzó magányomban ordítani szerettem volna, de
valami iszapos állagú, ragacsos közeg fojtóan ölelt
körbe.  Ebben a  gyötrelmes állapotban váratlanul
hozzám szólt  valaki.  Rányitottam a tekintetem. A
kisördögöm volt az, aki időtlen idők óta – egészen
pontosan attól fogva, hogy odatettem – üldögél az
asztalom  olvasólámpáján  viccesen  kancsal,
minden  irányból  rám  néző,  üvegesen  zöld
macskaszemeivel. Fejem mellől egyértelműen tőle
eredt a hang. Már meg sem lepődtem, hogy egy
kabala beszélni  tud,  egyébként is csak suttogott.
Azt súgta, mindent látott, de mivel rajta kívül más
nem észlelte, úgy tehetek, mintha a jelenség meg
sem  történt  volna.  Így  mondta:  „jelenség”.
Várakoztam,  hátha  mond  mást  is,  de  nem  volt
egyéb mondanivalója.
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Hálából,  hogy  segíteni  próbált,  levettem  a
lámpáról,  és  a  tenyerembe  ültettem.  Az  ujjaim
között  az  íróasztalon  megcsillant  egy  parányi
vízcsepp.  Kabalám fekete plüss szőre kissé már
ráégett a lámpa tetejére, ritkás szálait  szeretettel
összeborzoltam,  és  belenéztem  a  kihívó
tekintetébe.  Őszintesége megbabonázott.  Némán
diskuráltunk  tovább,  a  szemeink  össze-
összevillantak. Közben azon kaptam rajta magam,
hogy magyarázom neki, nem tehetek a második, a
nem  kívánt  óráról,  minden  emberi  számításon,
időn és soron kívül történt.

Szavakkal nem beszélt  többé, átható tekintetéből
sugárzott,  hogy  elégedett  velem.  Hihetetlennek
tűnt,  amikor  ráeszméltem,  hogy  már  egy  teljes
órája belefelejtkeztem huncutul okos, figyelmes kis
lényébe.  Puszit  nyomtam  a  feje  búbjára,  és
visszaültettem a lámpára. Azután, mintha mi sem
történt volna, végeztem a munkámat. Közben néha
cinkosan  felnéztem  rá,  és  hűen  viszonozta
pillantásomat.

Tudtam egyre  biztosabban,  ő,  a  Smaragdzölden
Világító  Szemű  az,  akire  saját  magamon  kívül
hallgatok,  és  jelenléte  olyan  teljessé  tesz,  hogy
szövetségünket  nem  kezdheti  ki  az  idő  sem.
Mutatóujjamat  az  asztal  pereméig  húzva
elmaszatoltam az útjába eső könnycseppet.
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Üzenet odaátról…
(igaz történet)

Írta: Fazekasné Szabján Erika

Era:  –  Június  végén,  párommal  motoros  misén
vettünk  részt  Tiszafüreden.  Induláskor  jól
beöltöztünk, mivel szemerkélt az eső, igaz, később
a melegben szinte mindent le is kellett  vennünk.
Szarvaskő és Eger között, hatalmas vízátfolyások
és kavicsos, iszapos átfolyások zavarták utunkat.
Hókotró  jött  eltúrni  a  kavicsréteget.  Indulásunk
előtt épp egy kidőlt fát aprított szét a tűzoltóság és
az  erdészet  dolgozója.  Egert  elhagyva  gyönyörű
napsütéses  idő  fogadott  minket.  A  nehéz
útszakaszon  folyamatosan  imádkoztam,  hogy
senkinek ne legyen baja.

Tiszafüredre  érve  elnéztem a  hatalmas tömeget.
Legalább százhúsz motor,  ha nem több,  várta  a
misét és a motorszentelést. Egyszer csak odajött
Béla  barátunk,  és  megkérdezte,  vállalnék-e
felolvasást.  Mondtam,  hogy  épp  nincs
szemüvegem, de ha valaki  ad kölcsön, szívesen
megyek.  A  könyörgés  rész  felolvasása  volt  a
feladatom. Még sosem tettem ilyet, kicsit izgultam
is, mert ekkora tömeg előtt még nem szerepeltem.
Felemelő érzés volt az egész ceremónia.
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Most  voltam  életemben  ilyenen  először,  de  úgy
gondolom,  nem  ez  volt  az  utolsó.  Köszönöm,
Uram, hogy ott lehettem!

***

Sokszor  gondolkodtam  azon,  hogy  el  kéne
páromnak  mondani,  hogy  hagyja  a  „sok”  pénz
keresését, nem ér annyit az egész, mert az unokák
ajándékok nélkül  is  szeretik,  de valahogy sosem
jutottam  odáig,  hogy  elmondjam  neki.  Miután
először megszűnt a munkahelye,  pihenés helyett
azonnal  munkába  állt,  de  rájött,  hogy  külföldön
sem jobb, csak még távolabb került a családjától,
és így nem láthatja, hogyan nőnek fel az unokák.
Ekkor  újra itthon helyezkedett  el.  Eleinte minden
rendben ment, míg a sok szigorítás miatt  főnöke
felmondott neki (magas volt a bére és nem tudta
fizetni, mert amit dolgoztak, nem mindig fizették ki
időben).

Persze  azonnal  el  tudott  helyezkedni,  hisz  már
sokan ismerték munkáját, de a járvány miatt nem
volt  szálláslehetősége,  így  minden  hajnal
háromkor indult Ózdról Mezőtúrra és este nyolcra
ért  haza,  közben tíz  órát  dolgozott  is.  Ez három
hónapig  ment  napról  napra.  Soha  nem
panaszkodott. De láttam rajta, hogy ez így nem jó
neki. Elvittem orvos barátunkhoz, hogy kicsit tegye
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rendbe,  és  ő,  amit  ebben a  helyzetben  tehetett,
meg  is  tett  érte.  A  vérnyomása,  ami  addig
ingadozó  volt,  újra  beállt  normálisra,  és  már
reménykedtünk,  hogy  jobb  lesz,  mert  egy  másik
munkára küldték, ahol már volt szállás is. Így nem
kellett naponta olyan sokat ingáznia.

Aztán jött  a  jó  idő,  újraindult  a  motoros szezon.
Nekem  néha  fárasztó  volt,  de  szerettem.
Bejelentkeztem tanfolyamra is, és már a vizsgára
készültem.  Párom nagyon  szurkolt  nekem,  hogy
sikerüljön.  Az utolsó rendezvényen,  Tiszafüreden
felszabadultnak  és  boldognak  láttam  őt,  ami  jó
érzéssel töltött el.

Igaz, pár héttel előtte a család túrázott a Putnoki-
kilátóhoz, ahol lassan jutottunk fel vele, mert bár
nem mondta, de nem bírta azt a tempót, amit rég.
Mikor lemaradtunk vele, a figyelmes nagyunokánk
mindig  bevárt  minket.  Na,  ezután  vittem  el  a
barátunkhoz – de akkor a túrán jól érezte magát,
látszott rajta. Másnap hajnalban mégis eltávozott.
Akármit  csináltam  is  vele,  már  nem  tudtuk  a
mentősökkel visszahozni.

Sokáig sírni sem tudtam, ugyanúgy, mint amikor az
édesapám elment  (bár  ő nagyon beteg volt),  de
úgy éreztem tartani kell  magam, mert körülöttem
mindenki kétségbe volt esve és sírt.
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Lehet, hogy érzéketlennek látszottam, de bennem
egy megtört lélek lakozott. Sokszor eszembe jutott,
hogy tanított, hogyan készített fel lélekcsere útján
a  további  nélküle  eltöltendő  életemre,  mégis
sokszor  magamat  hibáztattam,  hogy  talán
tehettem volna érte többet is,  ha elmondom neki
kételyeimet, gondolataimat.

***

Zoli:  –  A  feszültségtől,  ami  körülvett,  kicsit
ingadozni kezdett a vérnyomásom, de nem vettem
komolyan, míg a párom el nem rángatott az orvos
barátunkhoz.  Szerencsém  volt.  Elég  gyorsan
beállította vissza a normálisra, így újra jól éreztem
magam.  Tavasszal  újra  nekivágtunk  motoros
barátainkkal, és jártuk a megszokott utakat. 2021.
május  29-én,  Tiszafüreden  motoros  áldásra
gyülekeztünk.

Párom  olvasott  fel  a  bibliából  részleteket
felkérésre,  büszke  voltam  rá,  majd  boldogan,
felszabadultan tértünk haza. Másnap hajnal négy
órakor  egyszerűen  „átmentem”,  és  elhagytam  a
testem.  Láttam  felülről,  ahogy  párom
szívmasszással  próbál  újraéleszteni,  a  mentősök
pedig  átveszik  tőle  a  mentést,  de  én  csak
értetlenül  néztem,  mi  is  történik  velem.  Idegen
helyen voltam, bár mindent láttam odafentről.
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Figyeltem,  ahogy  elszállítják  a  testemet,  majd  a
kórházban  mit  művelnek  vele.  Később  párom
döbbent arcát, mikor közölték vele:

–  Semmi  különös  betegsége  nem  volt,  csak
egyszerűen  leállt  a  szíve.  „Sportolóhalál”  –  ezt
mondták.

Orvos  barátomnak,  amikor  érdeklődött,  hogy
találtak-e  nálam  valami  bajt  a  szív  ereinél,  a
kolléganője  megjegyezte,  hogy  az  erek  olyan
tiszták voltak, mint a fiatalembereké szokott lenni.

Kétségbeesve  kerestem  ismerősöket,  de  csak
egyik régi osztálytársam világosított fel, hogy már
nem „lent vagyok”.

Hallottam párom reggelente értem mondott imáit,
amint  kérte  Jézust,  hogy  segítsen  nekem
megtalálni  itt  a  helyemet.  „Elugrottam”  Erdélybe,
de  már  nem  volt  a  régi,  mert  testem  már
elhamvadt,  így  csak  végignéztem a  természeten
és újra megcsodáltam az ottani tájat.

***

Sok  barát,  ismerős,  rokon  gyűlt  össze.  Igazi
motoros  búcsúztatás  volt.  Olyanok  is  eljöttek,
akiről sosem gondoltam volna, hogy megtisztelnek
jelenlétükkel,  de  nekem  nagyon  fájt,  hogy  már
nincs  több  kapcsolatom  a  családdal.  Eleinte
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kegyetlen  volt  odaát,  mert  nagyon  fáradt  és
elveszett, tehetetlen és zavarodott voltam.

Azon  törtem  a  fejem,  hogy  hogyan  tudnék
kapcsolatot  teremteni  legalább  párommal.  Csak
így tudhatná meg, hogy nem haltam meg igazán,
hanem egy másik dimenzióba kerültem. Mindennel
próbálkoztam.  Végül  a  kis  szoba  lámpáján
keresztül  sikerült  jeleznem,  hogy  ott  vagyok.
Éreztem, hogy kicsit  megijedt,  de tudta, hogy én
vagyok. Csak annyit mondott:

– Látni, hogy villanyszerelő voltál.

Most,  ha  felgyújtja  a  lámpát,  majd  minden  nap
jelzek neki. Villogtatom az égőt a lámpában. Néha
beszél  hozzám,  bár  én nem tudok,  de ő  mintha
megérezné, mit szeretnék kérdezni tőle, vagy érzi,
mikor bátorítom őt, reagál rá. Látom unokáim kis
lelkét,  a  szomorúságot  benne,  és  már  tudom
mennyire szerettek engem.

Nehéz így itt, de várok. Várok arra a napra, mikor
újra nem leszek egyedül. Addig teszem a dolgom,
és  néha  jelzek  unokáimnál  is,  mert  párom
elmagyarázta nekik, hogy ne féljenek tőlem, csak
üdvözölni  akarom  őket  is.  Figyelem,  ahogy
felnőnek. Hiányoznak. Azt mondják, az idő mindent
begyógyít.  Talán  így  lesz,  de  most  még  fáj  a
hiányuk.
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***

Era:  –  2021.  december  29.  Havas  hajnalra
ébredtem.  Mint  mindig,  ma  is  ugyan  azokkal  a
rutinos dolgokkal  kezdtem a reggelt,  amiket  már
évek  óta  megszoktam.  Reggeli  torna,  mosdás,
reggelizés  és  ima.  Csak  azután  ültem  le
gondolkodni  arról,  hogy  a  mai  nap  mihez  is
kezdjek, mi az, ami fontos feladat és nem várhat,
illetve  mi  az,  amit  későbbre  halaszthatok.  A
szobámban  égett  a  villany,  mert  még elég  sötét
volt odakint. Morcos, ködös idő volt aznap.

Egyszer  csak  az  égő  lámpa  leoltódott,  majd
hirtelen újra felkapcsolódott. Tudtam, hogy ez mit
jelent.  Mióta  „elment”  a  párom,  minden  este  fél
hatkor jelezte, hogy itt van és vigyáz rám.

Néha elküldöm a gyerekekhez, néha beszélgetek
vele, s van, mikor csak köszönök neki, és tovább
végzem  az  épp  elkezdett  feladatomat.  De  ma,
reggel jött. Ránéztem a bekapcsolt monitorra, és a
szemem  végigpásztázta  a  képernyő  minden
sarkát.

–  Szia,  Zoli  –  szóltam.  –  Hogyhogy  ilyen  korán
jöttél?

Gondolatban bocsánatot kértem, amiért most nem
akartam  vele  beszélgetni,  de  dolgoznom  kellett.
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Ám egyszer csak éreztem, hogy hideg borzongás
fut végig rajtam, majd éreztem, hogy megsimogat.
Ekkor a pillantásom a képernyő jobb alsó sarkára
tévedt, ahol a dátum volt.

Csodálkozva, de meghatódva szólaltam meg:

– Eljöttél  felköszönteni?  Ma van a  szülinapom…
ma van a születésnapom…

Simogató  kezét  éreztem  az  arcomon,  amitől
kicsordultak a könnyeim. Végtelen öröm töltött el.
Nem feledte el a születésnapomat, még odaátról is
felköszöntött úgy, mint eddig minden évben tette.
Felébredésem  után  ő  volt  mindig  az  első,  aki
felköszöntött. Sosem felejtette el.

– Talán ma, te leszel az egyetlen, aki felköszönt –
szólaltam  meg  csendben.  –  De  ez  nekem
mindennél többet ér… – Elkezdtem zokogni.

Enyhe fuvallat  csapta meg az arcomat,  mint  akit
megpuszilnak,  majd  lassan  alábbhagyott  a
zokogásom és megnyugodtam. Nem számít  már
semmi, ő eljött felköszönteni. Az egyetlen, akiért a
szívem mindig is dobogott.

–  Szeretlek,  míg  élek,  mindig  szeretni  foglak  –
mondtam.  – Kíváncsi  vagyok,  ugyan ma eszébe
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jutok-e bárkinek is, de igazán már az sem érdekel,
ha ma senki nem köszönt. Az a fontos, hogy te itt
voltál velem úgy, mint tavaly vagy tavalyelőtt…

Eltelt a nap. Rajta és bátyámon kívül, aki felhívott
telefonon,  senkinek  nem  jutott  eszébe  a
születésnapom,  de  nem  bántam,  így  is  boldog
voltam.  Este  hét  órakor  elővettem  egy  gyertyát,
meggyújtottam,  mint  ahogy  a  tortán  szoktuk,
kívántam egyet, majd elfújtam.

– Boldog szülinapot, anyóca!… Köszönöm, apóca.

– mondtam ki a szavakat. – Köszönöm.

Tudom, hogy ezután is, minden évben el fog jönni,
és ugyanúgy felköszönt, míg én ebben a világban
elvégzem  a  rám  szabott  feladatot.  S  álmomban
látom mosolygós arcát,  hallom gyengéd hangját,
amint mondja majd:

– Boldog szülinapot, anyóca!
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Egy vadgázolás törvénye
Írta: Baktai-Varga Csilla

– Kórházban vagyok?

– Érdekes. Mindig fordítva szoktátok kérdezni. Ha
valaki  a  kórházi  ágyon  nyitja  ki  a  szemét,  azt
kérdezi: Meghaltam, és ez a mennyország?

– Fordítva? …Tehát meghaltam.

– Igen. De még van egy kis időd, mielőtt a súlyát
éreznéd.  Addig  beszélgetünk,  hogy  legközelebb
jobban értsd.

– Micsodát?

– A törvényt. Miért nem lassítottál?

– Mert siettem. Állandóan késésben vagyok.

–  Nem  így  értettem.  Észrevetted,  felismerted  a
törvényt, de ellenálltál.

– Ezt nem értem.
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– Jó. Nézzük, hogyan indult a reggel.

A kisebbik  lányod  az  utolsó  pillanatban  még  át
akart öltözni, pedig már beindítottad az autót. Még
ki sem értetek az utcából, megláttad a kutyádat ott
kóborolni  az  elszakadt  pórázzal.  Beraktad  a
kocsiba, és hazavitted.

Újra  elindultatok.  Itt  már  megsejtetted,  de  csak
bosszankodtál,  hogy minden ellened dolgozik,  te
pedig el fogsz késni. A következő faluig egy traktor
állt be eléd, és nem tudtad azonnal megelőzni. A
félig  lezárt  hídon  el  kellett  engedned  egy  autót,
mert hamarabb ért  a hídra, pedig az ő sávjában
volt a lezárás.

Beértetek  az  iskolába.  A  nagyobbik  lányod
szöszmötölt, álmos volt, csak nagy sokára ment be
az osztályba. Körülbelül egy perc helyett kettő volt.

Többnek érezted, ugye?

– Legalább ötnek.
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– Akkor folytatom. Az óvodában meg is jegyezték,
hogy ma később jöttetek. Ettől még türelmetlenebb
lettél.

A faluból olyan lassan jutottál ki, ahogy eddig még
soha. Közvetlenül előtted egy kisebb konvoj alakult
ki  lassú járművekből:  egy traktor,  egy kamion és
egy kenyeres kocsi. Te meg erre…

– Kínomban már nevettem.

– Igen. Mérges lettél, pedig már ott motoszkált a
fejedben a felismerés.

Haragudtál, hogy mindenki lelassít.

Ráadásul ott volt az a kutya…

– Pont a kanyarban. Mintha direkt elém akart volna
kilépni,  és  csak  állt  az  út  közepén.  Alig  bírtam
kikerülni. …Valami kezd fájni.

–  Tudom.  Nemsokára  elviselhetetlen  lesz.  De
előtte még meg kell értened.

További két ideiglenes lámpánál kellett megállnod
az útépítések miatt. A kocsiban kiabálva szidtad az
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útépítőket,  mert  mindkét  helyen  kifogtad  a
négyperces visszaszámlálást.

Kiértél a főútra.

Kilencvennel ment előtted egy autó. A szembejövő
forgalom  miatt  sokáig  nem  tudtad  megelőzni.
Egyébként  tudod,  hogy  ekkorra  hány  perces
késésben lehettél?

– Legalább húsz.

– Tévedés. Tíz sem volt. Tovább. Megelőzted azt
az autót. Egy hosszú egyenesben egy ölyv repült
át előtted. Vissza kellett lassítanod, hogy ne ütközz
neki.

– Lassítottam is.

–  Igen,  kilencvenre.  Rögtön  azután  még
dühösebben  tapostad  a  gázt.  Miért  száguldottál
annyira?

– Mondtam már, hogy siettem.

–  Kevesen  tartják  be  a  kilencvenet,  na  de
száznegyven?
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–  Mindennap  mínusz  perceim  vannak  a
munkahelyemen. Lejjebb akartam faragni. …Most
már nagyon fáj.

–  Tudom.  És  hidd  el,  sajnálom.  De  meg  kell
értened. Láttad a jeleket.  Felismerted a törvényt,
de ellenálltál.

– Minden ellenem dolgozott. Minden lelassított.

–  Pontosan.  Minden lelassított.  De nem ellened,
hanem érted dolgozott. Ezt legbelül tudtad. Már a
szarvas  előtt  tudtad,  hogy  oka  van  annak,  hogy
ennyi  tényező  igyekszik  visszalassítani.  Önfejű
voltál. Ha nem a természet törvénye szerint élsz,
akkor  azok nem szolgálnak téged.  Ezt  kell  majd
megtanulnod.

–  De  miért  nem  volt  elég  egyszerűen
figyelmeztetni? Egy kisebb koccanás vagy bármi?
Ez nem igazságos. A törvényeid nem igazságosak.
Hogy  tanuljam  meg  a  leckét,  ha  úgy  buktattok
meg, hogy rögtön meghalok?

–  Neked  miért  nem  volt  elég  az  egyszerű
figyelmeztetés?  Mellesleg  nem  az  első  volt.
Gondolj csak bele! Ezelőtt két baleseted is volt. És
most csak a közlekedésről beszélünk.
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– Most már emlékszem a szarvasra.

–  Mindjárt  emlékezni  fogsz  mindenre.  A pillanat
végtelen elnyúlására. És másra is. A gyerekeidre.

– Ezt nem bírom.

– Tudom. Most magadra hagylak. Olyan fájdalmat
fogsz  érezni,  ami  alatt  összetörsz.  Nem  fogod
tudni  elviselni.  Meg  kell  értened,  hogy  a  te
döntésed volt.
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A hinta
Írta: Kondra Katalin

A  plébánia  udvarán  lengő  hinta  üres  volt.
Alkonyodott  már,  szél  sem  fújt,  de  a  hinta
nyikorogva,  ütemesen  lengett,  mintha  valaki
hajtotta volna.

A  fiatal  férfi  szemei  elkapták  a  mozdulatot,
körülnézett, hátha valaki löki a hintát, csak a bokor
eltakarja.

Nem látott senkit, más hangot nem hallott, csak a
hinta nyikorgását.  Nagyanyjához jött  a faluba, az
ország másik feléből,  ritkán vetődött  ide, most is
csak azért, mert munkaügyben erre volt dolga.

Amikor  megemlítette  nagyanyjának  a  hintát,  az
csak legyintett,  hogy nem nagy dolog.  A faluban
mindenki tudja, az a Zsuzsika hintája.

– De nem láttam ott senkit.

– Zsuzsikát nem is láthatod, mert meghalt.

– Zsuzsika kije volt a plébánosnak?

–  Talált  gyerek,  egy  őszi  reggel  a  plébános  a
küszöbén üldögélt. Nem derült ki, hogy került oda.
A rossz nyelvek szerint  a  plébános gyereke,  aki
végül  magához  is  vette,  úgy  gondozta,  mint  a
sajátját, de nem volt könnyű dolga, mert segítség
alig,  akadály  annál  több  volt.  Egyes  hívek
elfordultak  a  plébánostól,  templomba  se  jártak.
Szegény csak az isteni gondviselésben bízhatott,
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de  hitte,  hogy  egyszer  majd  ha  eljön  az  ideje,
kiderül az igazság.

– Mi lett aztán? Mért halt meg a kislány?

–  Hintázás  közben  baleset  érte.  Legalábbis  ezt
állapították  meg a  helyszínelők,  de  vannak,  akik
úgy vélik, valakinek köze volt a balesethez.

A kislányt  a hinta alatt  találták holtan,  akkor volt
hétéves.  A feje  be volt  törve,  de  a  hintáról  nem
eshetett  akkorát,  hogy  ilyen  sérülése  legyen.
Természetesen  akik  ezt  gondolták,  azok  a
plébánost  gyanúsították,  akiről  bebizonyosodott,
hogy  abban  az  időpontban  nem  is  volt  otthon.
Szegénynek  volt  enélkül  is  elég  baja,  szinte
ellehetetlenült az élete a faluban.

Kezdettől fogva támogattam és bíztam benne, ő is
érezhette, nem ítélkezek, mert megnyílt nekem és
elmondta,  már  csak  az  isteni  csodában  hisz,
abban,  hogy  Isten  küld  egy  jelet,  amiből  az
emberek majd megtudják, hogy ártatlan a Zsuzsika
halálában.

Éppen egy évvel  a kislány halála után történt,  a
hívek szeme láttára – akik az évfordulós miséről
jöttek,  mert  a  plébános  meghívta  őket  egy  kis
uzsonnára,  beszélgetésre  –  a  kertben  lengeni
kezdett  Zsuzsika  hintája,  mintha  csak  ő  maga
hajtotta  volna.  A szemtanúk döbbenten nézték a
jelenséget,  az  utcáról  is  bejött  egy-két
kíváncsiskodó.  Amikor  a  plébános  meglátta  a
csődületet, odasietett, szentelt vízzel meghintette a
hintát, hátha valami gonosz lélek tréfája az egész,
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de a hinta csak lengett  tovább,  mintha Zsuzsika
rajta lenne.

A jel,  amit  kértem  az  Úrtól  –  jutott  eszébe,  de
érezte,  hogy ez nem elég.  Az igazságnak ki  kell
derülnie.  Erre  mozgolódás  támadt,  valaki
igyekezett utat törni a kíváncsiskodók között, egy
középkorú  férfi  lépett  elő,  és  meredt  szemekkel
bámulta a hintát.

– Zsuzsika – suttogta elcsukló hangon. – Bocsáss
meg, Zsuzsika, nem akarattal volt.

Lassan kiderült az igazság. Az a férfi volt Zsuzsika
apja,  aki  a  tragédia  napján  el  akarta  vinni  a
kislányt,  de  Zsuzsika  félelmében  olyan  sebesen
hajtotta  a  hintát,  hogy  lezuhant  róla,  ráadásul  a
lengő hinta, zuhanás közben a fejének csapódott.
A  férfi  megijedt  és  elmenekült,  ahelyett,  hogy
segíteni próbált volna.

– Nem hisznek nekem, senki nem hisz nekem –
motyogta, miközben elvitték a rendőrök.

A kislány anyjának kilétét továbbra is homály fedi,
bár  valószínűleg  falubeli,  sőt  valószínűleg  jól
ismerhette a plébános urat,  talán egyik hittanosa
volt,  különben  hogy  került  volna  éppen  őhozzá
Zsuzsika?

A plébánost saját  kérésére elhelyezték a faluból,
de a hinta azóta is ott van. Mert a falubeliek, lelkük
megnyugtatására,  rendszeresen  visznek  oda
virágot, vagy éppen mécsest gyújtanak. És az élet
ha  lassan  is,  kezd  visszatérni  a  normális
kerékvágásba…
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HÁROM TÖRTÉNET
Írta: B. Rózsás Erzsébet

Boldog ember vagyok!

Boldog ember vagyok, de nem volt ez mindig így.
Az  is  lehet,  hogy  az  érzéseim,  az  érzelmeim
befolyásolnak  vagy  megcsalnak,  de  az  biztos,
hogy valami különös segítséget a nehéz időkben
mindig éreztem, sőt kaptam. Édesanyám – aki már
régóta az angyalok között van – szokta mondani:
„neked nagyon jó őrangyalod van”.

Azt mondják: „három a magyar igazság”. Ezért én
is  három  esetet  mondok  el,  ami  nagyon  belém
vésődött, és még most is frissen él.

Sínek mentén

Másodikos gimnazista voltam. Sétáltam az állomás
felé,  mint  rendesen,  hát  látom ám,  hogy azon a
vágányon, ahol az én vonatom szokott állni, a kis
füstös elindult. Nem sokat gondolkodtam, futásnak
eredtem.  Annyira  rohantam,  észre  sem  vettem,
hogy  az  utazótársaim  mind  ott  állnak,  és
türelmesen várnak.
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Gyorsan  felugrottam  az  első  lépcsőre,  s
elégedetten  tekintettem  visszafelé.  Akkor  vettem
észre, hogy mindenki integet, kiabál nekem, hogy
rossz vonatra szálltam. Megint nem gondolkodtam,
azonmód leugrottam, és persze hatalmasat estem,
kicsit  a  hátamra,  nagyobb  részt  szerencsére  a
popsimra.  Hazudnék,  ha  azt  mondanám,  nem
ijedtem  meg.  Sőt!  Még  szinte  most  is  érzem  a
vonat  huzatját,  a  kerekek  szagát.  A  lábaim
kimentek alólam, lebegőülésben, a vonattól szinte
arasznyira landoltam, a jobb kezemmel akár meg
is  foghattam  volna.  Osztálytársaim  utána  azt
mesélték,  nem  mertek  odanézni,  ahogy  ott
csücsültem és kalimpáltam, a karom meg mintha a
vonat  és  a  sínek  között  lett  volna,  nem sok  jót
ígért.  Ám én gyorsan felugrottam,  mire  odaértek
hozzám, már a ruhámat porolgattam.

Egy  karcolás  sem  esett  rajtam,  pedig
odaveszhetett  volna  a  jobb  karom,  vagy  még
rosszabb  történhetett  volna,  de  valaki  vigyázott
rám.

Érettségi (1963)

Hisz valaki az álmokban?

Én kisgyerekkorom óta.

Az érettségi a mi időnkben még igen nagy dolog
volt. A főiskola, egyetem ingyen volt, de akárki nem
kerülhetett  be,  kitűnők  és  jeles  tanulók  között
válogattak.  Így  talán  érthető,  hogy  nagyon
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igyekeztem, hogy ötös legyen a töriérettségim (is).
Általában  szerettem  a  történelmet,  egészen  az
első  világháborúig.  Ám  ezután  (a  két
világháborútól)  annyi  helyszínt,  dátumot  –  nem
egyszerűen  évszámot,  hanem  hónapokat  és
napokat  –  kellett  megjegyezni,  hogy  az  már
nehezemre  esett,  ha  lehetett,  kerültem  a  témát.
Ám érettséginél a kutyát sem érdekli, hogy én mit
szeretek.  Minden  tételt  kidolgoztam,  valamihez
még  hozzá  is  olvastam,  és  kétszer-háromszor
átvettem  valamennyit.  Vagyis  majdnem
valamennyit,  mert  a  második  világháború
átismétlésére már nem volt  időm. Azt  gondoltam
magamban, miért pont azt a kettőt húznám ki, ami
a  második  világháborúról  szólt,  és  nyugodtan
lefeküdtem.

Éjszaka álmomban érettségiztem. És mit  húztam
ki? A második világháborút. Persze alig-alig tudtam
valamit.  Mentőkérdésnek  feltették  a  normandiai
partraszállást.  Én  meg  csak  néztem,  mint  aki
megkukult.  Megkérdezte  a  vizsgáztató,  hogy
tudom-e, hogy hol van. Mire én: Anglia?

Erre  mindenki  a  bizottságban  elkezdett  nevetni,
majd  fetrengtek  a  röhögéstől,  és  egy  akkora
egyest írtak be, hogy betöltötte a lapot.  Na, erre
ébredtem fel, izzadtan, könnybe lábadt szemmel,
rémes szívdobogással.
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No, nem szaporítom a szót, a vonaton elővettem a
kidolgozott  tételeimet,  és  alaposan
végigtanulmányoztam  a  második  világháborút,
különösen a normandiai partraszállást. Azt persze
tudtam, hogy nem Anglia,  hanem Franciaország,
meg hogy nagy jelentőséggel  bírt,  de pl.  még a
nap  dátumára  sem  emlékeztem.  Szóval,  amíg
ment  a  vonat  –  ez közel  egy óra  –,  csak ezzel
foglalkoztam, és még a vizsgaterem ajtaja előtt is.

Rám került a sor. Remegő lábakkal bementem. „Jó
Istenem,  most  segíts!”  –  gondoltam  magamban,
nyúltam  a  tételért,  és  kihúztam  a  második
világháborút.  A  partraszállásra  külön  kitértem,
pontos  dátumokkal,  nevekkel,  és  még  azt  is
hozzátettem,  hogy  Hitler  az  invázió  első  óráit
Berchtesgadenben  átaludta.  Ekkor  a  vizsgáztató
megköszönte  feleletemet  (nem röhögött!),  és  azt
mondta: 

– Gratulálok, ötös! 

Hisz valaki az álmokban? Én igen. Ez az álom az
életemet határozta meg.

Élni Nélküle

Már  nem  ítélem  el  az  alkoholistákat.  Valamikor
régen  minden  iszákost  ronda,  lusta,  bunkó
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szerencsétlennek tartottam. Ám történt valami az
életemben,  amitől  az  egész  témát  másként
kezdtem  látni.  Nem  akarok  szerénytelennek
látszani,  de  magamat  jó  embernek,  becsületes
dolgozónak, lelkiismeretes anyának tartom, mégis
volt  egy  időszak,  amikor  csak  egy  hajszál
választott  el  attól,  hogy  az  egykor  oly  undorral
nézett alkoholisták közé tartozzak.

Most  már  nekem  is  hihetetlennek  tűnik,  de
előfordulhatott  volna,  hogy most  nem egy meleg
szobából,  kényelmes  székből  írom  e  sorokat,
hanem  valahol,  egy  hideg  padon  reszketve,  a
rémes lőrét iszogatva, piszkosan csak nézek ki a
fejemből.

Harmincöt  éves  voltam,  amikor  kiderült,  hogy  a
férjem nagyon beteg. Vastagbélrák. Persze akkor
még inkább csak sejtettük, mint tudtuk, hogy mi ez
és mivel jár. Meglehetősen elkényeztetett feleség
voltam.

Az  anyagbeszerzés,  vásárlás,  hivatalos  ügyek
intézése, autós témák, sok egyéb mellett a férjem
dolga  volt.  Amikor  lebetegedett,  egyre  több
mindent,  végül  mindent  át  kellett  vállalnom.
Közben  persze  dolgoztam,  és  két  kicsi
gyermekünknek  megpróbáltuk  azt  a  látszatot
kelteni,  nem olyan  nagy  a  baj.  Pedig  az  volt.  A
vastagbéldaganatot  sikeresen  megműtötték,  de
akkor  a  májon,  később  a  tüdőn  is  megjelent.
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Közben  a  mindenféle  kezelések,  kemó,
készítmények, orvostól, orvosig szaladgálás, még
javasasszonynál  is  voltunk  –  mert  az  ember
állandóan bízik, reménykedik valamiben.

Fölösleges  volt.  Három  évi  keserves  szenvedés
után,  negyvennyolc  kilósan  örökre  eltávozott
közülünk.  Az  utolsó  félév  mindenkinek  nagyon
nehéz volt, de most csak magamról írok. Délelőtt
tanítottam.  Amikor  hazajöttem,  főztem  valamit,
egyrészt,  hogy  a  gyerekeknek  legyen  vacsora,
másrészt, hogy bevigyem a kórházba, gondolván,
a  hazai  mégiscsak  jobb.  Kicsit  beszélgettem  a
lányaimmal, megnéztem a házi feladataikat, majd
irány a kórház.

Általában  késő  este  jöttem  haza,  amikor  a
gyerekek már ágyban voltak. Kicsit beszélgettünk,
aztán ők aludtak, én meg nekiálltam mosni (ahol
két  gyerek  és  egy  beteg  van,  ott  rengeteg),
vasalni, s amilyen hülye voltam, még készültem a
következő  nap  óráira.  Éjfél,  egy,  két,  három óra
tájban én is lefeküdtem, és hatkor keltem. Észre
sem vettem, hogy az evés valahogy kimaradt az
életemből.  Valahogy  nem éreztem éhséget.  Egy
idő után már az alvás sem hiányzott.

Bármilyen furcsa, nem voltam éhes és nem voltam
álmos.  Viszont  rengeteget  szédültem.  Amikor
megtörtént  a  nagy  tragédia,  és  külföldön  élő
nővérem eljött, azt mondta, hogy nem ismer rám.
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Megpróbált  tömni,  persze  nem  túl  sok  sikerrel.
Egyik nap valami nagyon finom édes vörösborral
állított be. Mi tagadás, az jól esett. Megittuk ketten
az  egész  üveggel,  és  igencsak  jó  kedvünk
kerekedett.  És  láss  csodát,  végigaludtam  az
éjszakát. Másnap ismét iszogattunk, de akkor már
ettem is. Kb. két hétig, amíg nálunk volt a tesóm,
esténként  ettünk-ittunk  és  én  nagyokat  aludtam.
Egy idő után azon vettem észre magamat,  hogy
hiányzik  a  bor.  Úgy  gondoltam,  bor  nélkül  nem
tudok aludni.

Egyre többet ittam, és már nem csak esténként.
Már  nem  érdekelt  annyira  a  gyerekek  házi
feladata,  nem  készültem  a  másnapi  órákra.
Egyvalami járt csak a fejemben, hogy minél előbb
elzsibbaszthassam  magamat  és  aludhassak.
Élveztem azt  az  állapotot,  mert  nem kellett  arra
gondolnom,  hogy  hogy  fogok  egyedül  mindent
megcsinálni,  hogy  pótlom  a  lányoknál  az  apjuk
hiányát,  hogy  mit  válaszoljak,  ha  a  halálról
kérdeznek.

Egy este a második vagy harmadik pohárka után
elestem a szobában. Nyilván nem azért, mert nem
tudtam  magamról,  de  az  is  biztos,  hogy  a  sok
italnak és kevés evésnek köze volt hozzá. Bejött a
kisebbik lányom, aki akkor tizenegy éves volt, és
megkérdezte,  mit  csinálok,  de  nem  tudtam  rá
válaszolni, viszont átkozottul szégyelltem magam.
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Utána hiába ittam még egy-két pohárkával, hosszú
ideig nem jött álom a szememre. Már hajnalodott,
mire elaludtam. Életem egyik legszebb álmát éltem
akkor át.

Hófehér  öltönyben,  fehér  hatalmas
csokornyakkendővel,  még  a  szemüvegének  a
kerete  is  fehér  volt,  megjelent  az  ágyam mellett
Máté Péter  (ő akkor  már nem élt).  Kicsit  nézett,
majd leült az ágyam szélére és megsimogatta az
arcomat.  Megfogta  a  kezemet,  és  valami
olyasmiről  beszélt,  hogy  nekem  még  feladatom
van, és hogy ne féljek, lesznek még szép napjaim.

Majd  elkezdett  halkan,  bársonyos  hangon
énekelni:  „Most  élsz,  most  vigyázz,  hogy  jól
csináld,  mert  a  legapróbb  hibád  megbosszulja
önmagát…”  Aztán  lassan  felállt,  elsétált,  de  az
egyre távolodó és csökkenő alakját  hátulról  még
nagyon sokáig láttam, mint ahogy a halkuló énekét
is hallottam. „Hisz mindig van remény, hinni kell, ó,
hidd hát el! …Mindig van remény, hinni kell, ó, hidd
hát el!”

Máté Péternek, vagy annak az angyalnak, aki azon
az éjszakán meglátogatott, igaza lett.

Pár  nagyon  nehéz  és  kemény  év  után
megismerkedtem  életem  új  párjával,  és  férjhez
mentem hozzá.
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A  megismerkedésünk  nem  hétköznapi  volt,
egyrészt mert  nem akartam még egyszer férjhez
menni, mert azt gondoltam, hogy a volt férjemnél
jobbat  vagy  akár  hozzá  hasonlót  úgysem  fogok
találni.

Másrészt,  egy  olyan,  tőlünk  nagyon  távol  eső
város lakóját ismertem meg, amiről eddig azt sem
tudtam, hogy létezik.

Megismerkedtünk,  megszerettük  egymást,
gyermekeim  is  megszerették  és  elfogadták.
Kapcsolatunk egy csoda volt, de ez már egy másik
történet.
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Álmok és érzékek
(megtörtént esemény alapján)

Írta: Zora Blade

Sokszor  álmodtam  szárnyakkal,  sokszor
tekintettem fel az égre és képzeltem el, hogy fejem
fölött jelenik meg a fény. De minden alkalommal,
mikor  a  valóságban  az  eget  kémleltem,  csak
borús, komor hangulat terült el a lelkemen.

Minden egyes nap, mikor elindultam dolgozni, egy
olyan útszakaszon kellett  keresztülmennem, ahol
se egy jelzőlámpa, se egy átkelőhely nem volt, így
alaposan  körbe  kellett  tekinteni,  hogy
biztonságban  átérhessek.  Volt,  hogy  percekig
álltam, vártam arra, legyen olyan kedves az egyik
sofőr,  hogy átenged,  de a legtöbb esetben, nem
fordult  ilyen  elő,  így  mikor  már  meguntam,
rohannom  kellett,  de  mindig  megúsztam  egy
karcolás nélkül.

Évekig  nyújtottam  be  a  panaszleveleket,
indítottunk  petíciót,  hogy  tegyenek  lassítót,  vagy
küldjenek egy rendőrt, aki irányítja a forgalmat, de
nem foglalkoztak  a  mi  kis  semmiségünkkel,  így,
legalább  tíz  éve  félelemmel  telve  kellett
megkísérelnünk az átkelést.
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Éjjel, mikor hazafele tartottam, nem volt gond, hisz
a közlekedés csendes, szinte kihalt volt az autósok
között.  Persze  hajnali  háromkor  már  mindenki
aludt, aki megtehette. Én is fáradtan dőltem be az
ágyba,  hogy  aztán  újra  a  hófehér  szárnyakkal
álmodjak,  melyek  minden  egyes  nappal,  egyre
nagyobbak és fényesebbek lettek.

Jó  pár  hónap  telt  el  így,  mikor  egy  nap,  az
álmomban halk suttogás ütötte meg a fülemet, de
nem  értettem,  hogy  mit  mond,  számomra
ismeretlen nyelven szólt. Sötét és üres volt akkor
az álmom, nem volt fény és az angyalszárnyaknak
is csak hűlt helye maradt.

Annyira  visszatérő  és  zavaró  álom  volt,  hogy
kénytelen voltam elmenni egy orvoshoz, de ő nem
mondott  semmit,  aztán  elmentem  több  olyan
helyre,  ahol  úgy  gondoltam,  segíthetnek,
megmagyarázhatják, hogy mit jelenthet,  de senki
nem adott értelmes választ. Mindenki csak tippelt
és  gondolkodott,  bár  összességében  annyit
mondtak, hogy erős jelentése lehet az álmaimnak.
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Hetekig  bújtam a  könyveket,  az  internetet,  hogy
saját  magam  jöjjek  rá,  de  teljes  mértékben
zsákutcába  kerültem.  Már  nem  mosolyogva  és
nyugalommal eltöltve keltem fel reggelente, hanem
dühvel,  haraggal  és  kételyekkel.  Izzadságban
fürödtem, szaporán lélegeztem és féltem, féltem,
hogy sose lesz vége a suttogásoknak.

Egy  nap,  mikor  meglátogattam  édesanyámat  az
otthonában,  épp  egy  idős  férfi  tartózkodott  nála.
Magas, vékony alkatú volt,  nagyon világosszürke
hajjal,  ami  szinte  már  fehérnek  hatott.  Fáradt,
enyhén  táskás  szemei  alatt  megült  az  idő,
halványzöld  keretes  szemüvege  mögött  pedig
olyan  tudás  csillogott  a  szemében,  hogy  amint
ránéztem a férfire, tiszteletet éreztem. Kezein már
gyűltek a fekete foltok és ráncosan lógott rajtuk a
bőr, mégis nagy mosollyal köszöntött.

– Üdv, gyermekem – mondta. Hangjában gyermeki
játékosság hallatszott,  és így sokkal  fiatalabbnak
tűnt a koránál.

– Szép jó napot! – köszöntöttem, majd kézfogásra
nyújtottam a kezem, amit ő elfogadott. Nem bánt
velem úgy, mint a legtöbb férfi, hanem rendesen,
erősen megszorított. Megadta a tiszteletet nekem,
hogy ne érezzem magam kisebbnek nála.

Fekete zakója, zöld nyakkendője és fehér inge a
férfi  minden mozdulatát és zöld szemét kiemelte.
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Lábán egy  lakkozott,  fekete,  hosszabb orrú  cipő
volt,  bár  kételkedtem benne,  hogy  kényelmes  is
lehetett. Fejébe egy kisebb kalapot húzott – amit
akkor  a  kezében  tartott  –,  nyakába  pedig  egy
fekete sálat kötött  a hideg ellen. Nem feszengett
az  öltözékben,  de  nem  tudtam  eldönteni,  hogy
kényelmesen  viseli,  vagy  legszívesebben  valami
másra cserélné.

Anyám megkért, hogy vonuljak el, főzzek, mossak
vagy bármit, míg ő beszél az úriemberrel, én pedig
eleget  téve  a  kérésének,  elmerültem  a  konyha
adta lehetőségekbe. Szerettem volna hallgatózni,
de  volt  bennem annyi  tisztelet,  hogy  végül  nem
tettem.  Talán  két  vagy  három  órát  is  nálunk
tartózkodott a férfi, mire nyílt az ajtó, és mindketten
mosolyogva  léptek  ki  rajta.  Megkínáltam  őket
teával.

A férfi pedig felém fordult:

–  Édesanyád  beszélt  nekem  az  álmaidról,  hogy
már  nehezen  bírja  a  lelked  a  terhet.  Biztosan
sokan  mondták  már,  de  próbálj  figyelmesen
hallgatni. Ha kellőképpen odafigyelsz a szavakra,
akkor  meg fogod  érteni.  Mert  talán  az  angyalok
nem szólnak akárkihez. Neked minden bizonnyal
dolgod van még az életedben – mosolygott rám,
majd elköszönt és elhagyta a házat.
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Nem tudtam eldönteni, hogy sírjak vagy nevessek.
Tényleg  sokszor  mondták  már  nekem  ezeket  a
szavakat,  és  ugyancsak  nem  fogadtam  meg
egyszer sem a tanácsot, de valami megváltozott.
Olyan  bizalmat  éreztem  a  férfi  iránt,  hogy  úgy
gondoltam,  megfogadom  a  tanácsát,  és  jobban
odafigyelek majd álmomban, ha tudok.

Aznap,  még  éjjel,  egy  forró  bögre  málnatea
elfogyasztása után hajtottam álomra a fejem.

Nem  telt  el  sok  idő  –  vagy  talán  több  is,  mint
gondoltam –, és jöttek az álmok. Megint megjelent
a fehér szárny, megint jöttek a suttogó szavak, de
nem  tudtam  irányítani  az  álmomat,  nem  tudtam
jobban figyelni, és reszketve keltem fel hajnalban.

Korán  reggel,  hamar  összekészültem  és
elindultam dolgozni,  hagyni akartam egy kis időt,
hogy kiszellőzzön a fejem, hogy eltereljem a világ
zajaival  a  gondolataimat.  Ugyanott  álltam,  mint
minden egyes nap, amikor hatalmába kerített egy
rossz  érzés.  Feszültté  váltam,  ideges  lettem,  és
nem  hagyott  nyugodni  a  gondolat,  hogy  valami
rossz fog történni  azon a  napon velem,  és nem
tévedtem.

Ahogy  fejhallgatómból  szólt  a  hangos  zene,
egyszer  csak  az  arcomon  egy  kellemes,  meleg
szellőt  éreztem,  mintha  végigsimított  volna  a
bőrömön egy kéz.
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Abba az irányba fordultam, ahonnan a jelenséget
éreztem, és akkor megláttam.

Pár  lépésre  tőlem  egy  kisgyermek  integetett  a
másik  oldalon  álló  idős  asszonynak,  aki
mosolyogva intett  neki,  hogy menjen oda hozzá,
nem  törődve  az  úttal,  mely  elválasztotta  őket
egymástól.  Elfordítottam  a  fejem,  gondoltam,  a
gyerek  csak  nem  olyan  butuska,  hogy  lelép  az
útra, de akkor, megint egy lágy szellő érintette az
arcomat.

Odakaptam  a  tekintetem,  abban  a  pillanatban
indult el a kisgyerek, amikor kivágódott a kanyarból
egy  fekete  autó  és  eszeveszett  iramot  diktálva
közelített felénk az úton.

Nem  gondolkodtam.  A  pár  lépést,  mely  a
kisgyerektől  elválasztott,  olyan  gyorsan  tettem
meg, hogy szinte éreztem, ahogy felüvöltenek az
izmaim, ahogy megroppannak a csontjaim, de nem
érdekelt.  Ráfogtam a  gyerek  karjára,  magamhoz
húztam, én pedig az autónak hátat fordítottam, de
akkor számomra már késő volt.

Az  autó  nagy  fékezéssel  és  kerékcsikorgással
próbált,  de  nem  tudott  biztonságos  sebességre
lassítani,  nekem  pedig  nem  volt  erőm  arrébb
ugrani.  Viszont  a  kisgyermeket  sikerült
eltaszítanom  magamtól,  aki  ettől  talán  a  járda
mellett  koppanhatott  a  földön.  Én  pedig,  amint
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megéreztem  a  csattanást,  elvesztettem  az
eszméletemet.

Mikor  kinyitottam  a  szemem,  fehér  szobában
feküdtem  egy  ágyon,  nem  bírtam  mozdulni,  be
voltam  bugyolálva  és  fájt  minden  tagom.
Emlékeztem  arra,  hogy  egy  autó  mintha  elütött
volna, de arra már nem, hogy mit kerestem az út
kellős közepén.

Pár órával később kopogtak az ajtómon, én pedig
halkan, kissé rekedtes hangon engedélyt adtam a
belépésre. Egy fiatal nő lépett be. Hosszú, festett
vörös haja kócos volt, szemei alatt fekete karikák
látszottak,  ruhája  hanyagul  lógott  rajta  és
feszültnek tűnt, de kedvesen mosolygott.

– Hálásan köszönöm, amit a fiamért tettél! – lépett
közelebb hozzám, hogy megfogja a kezemet.

–  Én nem,  vagyis  nem emlékszem,  mi  történt  –
mondtam zavartan.  Szédültem, próbáltam kutatni
az  emlékeimben,  de  sötét  foltok  takarták  az
elmémet.

–  Épp  a  kocsiba  pakoltam be,  Martint  hagytam,
hogy nézelődjön, mikor a mama az út túloldaláról
ráköszönt,  ő  pedig  oda  akart  szaladni  hozzá.  –
Halk  nyögés  hagyta  el  a  nő  száját,  miközben
szemeiben  megjelent  pár  könnycsepp.  –  Amikor
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meghallottam  azt  az  őrült  sofőrt,  már  csak  a
fékezés hangjára sikerült odaérnem. Akkor láttam,
hogy Martin a padka szélénél fekszik és sír, majd
az útra mutatott, ahol a sofőr állt kétségbeesve és
kiabált.  Megláttam,  hogy  ott  fekszel  a  földön
eszméletlenül. Hívtam a mentőket, aztán kórházba
szállítottak – mondta idegesen.

Nekem meg, minden egyes szavára, egyre jobban
erősödtek az emlékek. A kocsi hangja, a kisgyerek
kacagása, és végül, amikor utána vetődök, hogy a
testemmel védjem meg.

– Martin, ugye? Ő hogy van? – kérdeztem félve.
Reméltem,  hogy  a  kisfiúnak  nem esett  nagyobb
baja pár ütésen és az ijedségen kívül.

– Igen, Martin jól van. Beütötte a fejét, lehorzsolta
a  lábát  és  az  oldalát,  de  él,  és  ezt  neked
köszönhetem! Örökre hálás leszek neked! 

Közelebb  húzódott,  és  hogy  ne  tegyen  bennem
kárt,  csak  a  homlokom  fölé  hajolt,  csókokkal
borítani be a fejemet, ahol csak érinteni mert. Én
pedig  boldog  voltam,  amiért  nem  esett  baja  a
kisfiúnak, és büszkeséggel töltött el a tudat, hogy
megmenthettem az életét.

Jó pár hét múlva én is elhagyhattam a kórházat.
Igaz, hogy fájt minden tagom, alig bírtam járni és a
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fájdalom  ellenére  is  tornáznom  kellett,  de
mindvégig mosolyogtam. Nem voltak álmaim, nem
emlékeztem a sok gyógyszertől rájuk – ha mégis
voltak  –,  de  első  nap  otthon,  gyógyszer  nélkül,
miután  elaludtam,  minden újra  kezdődött,  vagyis
azt hittem.

Fehér szárnyak jelentek meg előttem, suttogások,
halk  sóhajok  és  ismeretlen  arcokat  véltem
felfedezni.  Még  mindig  nem  értettem,  hogy  mit
mondanak, de melegség öntötte el a szívemet, és
amikor már úgy éreztem, hogy fel fogok kelni, egy
meleg kéz simított végig az arcomon, majd karok
ragadtak  magukhoz  és  ölelésre  vontak.  Boldog
voltam,  boldog  voltam,  hogy  élek,  hogy  a  kis
Martin  élhet,  és  mindent  ezeknek  az  álmoknak
köszönhetek.

Mielőtt  felkeltem volna, még hallottam egy utolsó
suttogást:

– Köszönöm. – Bár nem voltam biztos benne, hogy
jól értettem magát a szót, de végre úgy keltem fel,
hogy tudtam, nem lesz többé fájdalom, nem lesz
düh és harag bennem, mikor eljönnek álmomban
az angyalok.
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Isten gyermekei vagyunk
Írta: Lena Belicosa

(Semmi  sem  történik  véletlenül  –  valóban
megtörtént esetek)

Amikor  a  könyvtár  polcai  között  már  sokadszor
akadt meg a szemem Noah Gordon Sámán című
könyvén,  a  kezembe  is  fogtam.  Nem  terveztem
elolvasni, de jelnek vettem, és azt éreztem, hogy
aznap valóban velem van valaki vagy valami.

Hangot hallottam a fejemben, amely arra biztatott,
hogy nyissam ki a könyvet. Megtettem.

A  19.  században  játszódó  családregény
főszereplője  Skóciából  hajózik  családjával  az
Újvilágba.  Sámán,  a  süket  gyermek  élete  nem
könnyű.  Megtanul  beszélni,  hogy  megértesse
magát a hallók világában, majd orvos lesz, mint az
apja. S persze szerepe van a szauk indián törzs
utolsó,  életben  maradt  képviselőinek  is,  akik  a
Fehér Sámán nevet adják az idősebb orvosnak. A
család belekeveredik Észak és Dél konfliktusába
is.  Az,  hogy a másság (a süketsége) elfogadása
ebben  az  időben  milyen  nehéz  lehetett,  azt  a
történet nagyon jól bemutatja.

Most  csak a szemem akadt  meg a könyvön,  de
sok esetben előfordult, hogy egy ki is esett a többi
közül,  épp  elkaptam  egy  könyvesboltban,  vagy
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akár  a  sajátjaim  közül  is  képes  volt  kibukni.
Ilyenkor  legtöbbször  olyan információt  olvasok ki
belőle,  amire  épp  szükségem  van.  A  könyv  az
indiánok  történeténél  nyílt  ki,  ami  ismét  nem
véletlen.

Gyerekkorom óta indiánmániám volt, van. Az inkák
témájában  még  kutattam  is.  Több  előzőéletbeli
bevillanásom volt,  amikor  indián  voltam,  számos
álmomnak voltak szereplői ők, s ezeket írásaimban
meg  is  örökítettem.  Tehát  most  ismét  olyan
üzenete  van  ennek  a  helyzetnek,  hogy  majd
indiános  bölcsességgel  kell  valamit  kezelnem.  S
az sem kizárt, hogy el is olvasom ezt a regényt.

Eszembe jutott, hogy életemben számos példa volt
már arra, hogy hallgattam ezekre a hangokra, és
valami  sokkal  rosszabbtól  menekültem  meg,
amikor  megtettem  vagy  épp  nem  tettem  meg
valamit.  Még  ha  abban  a  pillanatban
bosszúságnak is tűnt valami, ma már tudom, hogy
ez  egyfajta  isteni  vagy  angyali  védelem  volt
valójában.

2013  októberében  történt,  hogy  egy  héten  belül
majdnem  kétszer  ütöttek  el  reggel.  Első
alkalommal  félreálltam  az  egyik  kapu  elé,  hogy
felhúzzam a pulóverem cipzárját,  mert  sehogyan
sem  akart  feljönni.  Az  utcában  nincs  járda.  Ha
könnyen felment volna a cipzár, s nem lépek félre,
akkor a mellettem legalább nyolcvannal elszáguldó
kék autó valószínűleg el is ütött volna.

Másnap  reggel  is  így  jártam,  most  sem  az
aszfalton  mentem,  hanem  az  árok  mellett,  egy
fehér  autó  mégis  súrolta  a  táskámat,  ha  nem
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kapok utána, le is sodorta volna a vállamról. Jött
neki szemből, vagyis az én hátam mögül egy autó,
és  meg  kellett  volna  állnia,  hiszen  látta,  hogy
baloldalon gyalogolok. El kellett volna engednie a
szembe  jövő  autót,  a  sofőrnek  azonban  ez
eszében sem volt,  tudomást  sem vett  rólam,  és
úgy  döntött,  inkább  centizik,  majdnem  elütött.
Megfordult  a  fejemben,  ha az út  szélén mentem
volna,  kb.  tíz-tizenöt  centiméterrel  beljebb,  akkor
se engedte volna el a szembejövő autót?

Sokszor  volt  már  olyan  esemény  az  életemben,
amit  eleinte  bosszúságnak  gondoltam,  pedig
valójában az a kis bosszúság az életemet mentette
meg. Ha a vallás szavával élnék, azt mondanám:
ez az isteni gondviselés, ami valóban az is, csak
nem  tudni,  hogy  ez  miképpen  működik.  Lehet,
valóban  mellettem  állt  valaki,  aki  valamilyen
módon  rávett  arra,  hogy  lépjek  le  az  aszfaltról,
mert  így  elkerülök  valamit.  Hogyan vett  rá? Egy
intuíciós  érzéssel,  amit  megéreztem,  egy  nem
valóságos hanggal a fejemben. Én legalábbis így
tudom ezt elképzelni. S ki lehetett az a valaki?

Eddig is sok mindent sejtettem, tudtam, de most
sok mindenben megerősítést kaptam. Úgy vélem,
ez az intuíció – megérzés, sugallat – az én egyik
részemtől jött, amiről úgy gondolom, Isten egy kis
részecskéje. Ilyen mindenkinek van, csak nagyon
sokan nem akarnak erről tudomást venni. Én úgy
fogom  fel,  hogy  ezeket  az  intuíciókat,  hangokat
még komolyabban kell venni, és bizony nagyon is
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hinni kell benne, mert valóban működnek. További
példa, hogy már négy autóbalesetet is így kerültem
el. Az egyik esetben valami azt mondta, most álljak
meg. Azonban tél lévén sík jég volt az út, sötét és
ráadásul akkora köd, hogy fogalmam sem volt, mi
van előttem, mert nem láttam semmit. Tudtam, ha
fékezni  kezdek  a  sík  jégen,  hegynek  lefelé,  az
autóm  kezelhetetlen  lesz,  mégis  megtettem,  és
inkább becsúsztam az árokba, kb. negyven centis
hó volt benne.

Ha lassú tempóban mentem volna tovább, tizenöt
méterrel  lejjebb  belementem volna  egy,  az  úton
keresztben  álló  buszba,  mely  kb.  tíz  perccel
előttem indult  a szülőfalumba. Sokan gyalogoltak
hazafelé akkor, és a buszról leszállók is segítettek
kiemelni  a  Trabantot  az  árokból.  Akármilyen
hihetetlen, a kocsinak semmi baja nem lett, ahogy
nekünk sem, mert nem voltam egyedül.

2014  szeptemberében  Budapestről  érkeztem
Gyöngyösre, és felszálltam a parádi buszra, öt km
után  nagyon  büdöset  kezdtem  érezni.  Egyedül
ültem  hátul,  én  éreztem  legintenzívebben.
Mátrafüreden  szóltam  a  sofőrnek.  Leszállt
megnézni,  kinn még jobban lehetett  érezni  azt  a
különös  szagot.  Hamarosan  kiderült,  hogy  a
generátornak annyi. Azt hiszem, ismét egy sugallat
volt,  hogy  menjek  és  jelezzem.  Ha  továbbment
volna a busz, biztos a Mátrában ragadtunk volna
valahol. Húsz perc múlva a következő busz felvett
minket. De az is rángatott. Az utasok már kezdtek
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pánikolni,  hogy  mi  van,  ha  ez  is  lerobban.  Én
nyugodt voltam, tudtam, nem lesz gond. Ez valami
olyasmi érzés volt, mint amikor egy nap alatt két
repülőgépet  késtem  le,  tudtam,  hogy  hazaérek,
csak meg kellett élni – ezt is. S ilyen volt 2022-ben
is, amikor valamiért elvitték a figyelmemet, és nem
ott mentem le az autópályáról, ahol kellett volna,
hanem csak egy kijárattal  lejjebb.  Igaz,  ez plusz
hét  kilométert  jelentett,  viszont  elkerültem  egy
útlezárással járó balesetet.

Számos  vallást  tanulmányoztam  életem  során.
Sok minden volt rám hatással, mégsem köteleztem
el  magam  egyik  mellett  sem  igazán.  Amikor
megkértem  Jézust,  hogy  jöjjön  be  az  életembe,
úgy érzem,  meg is  tette.  Számos lehetőség jött,
jön,  s  most  már  arra  kell  ügyelnem,  melyikre
figyeljek fel jobban.

Sokat  gondolkodtam  dolgokon,  és  átértékeltem
sok  mindent,  főleg  a  fontossági  sorrendet  az
életemben.  A  közért  való  munka  mindig
elsőbbséget  jelentett  az  életemben,  volt,  hogy  a
családom és  saját  magam kárára  is.  Mindig  azt
gondoltam, hogy ez az utam, életfeladatom.

Talán  az  is,  de  a  karma  jól  megnehezítette  az
életemet.  Akármilyen  jól  is  tettem  a  dolgomat,
sohasem  ismerték  el,  több  nehézséggel  kellett
szembenéznem,  mint  egy  átlagembernek.  Volt,
amikor hadakoztam ellene, s nem értettem, miért
van az, hogy folyton jó és nemes dolgokat teszek,
és  mégis  rossznak  érzett  helyzeteket,  érzéseket
kellett megtapasztalnom.
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Most  megértettem,  elfogadtam,  és  sok  mindent
elengedtem, és még mindig engedem elfelé a múlt
rossz  tapasztalatait,  az  ezek  szülte  félelmeket,
aggodalmakat. Az biztos, hogy nem lehet elkerülni
a  sorsunkat,  lehet  elodázni,  dolgozni  le  belőle,
hogy enyhítsünk rajta, de mindenkinek szembe kell
néznie azzal, amit a Teremtő kijelölt neki. Ma már
tudom, nem változtatható meg, bármilyen dolgokat
is olvastam róla itt-ott.

Egész életemben küzdöttem, harcoltam. Most én
is  letettem  a  harcot,  amikor  ki  tudtam mondani:
„Uram,  legyen  meg  a  te  akaratod”.  Csak  azt
sajnálom, hogy ehhez a megértéshez miért  nem
korábban jutottam el.

Milyen  is  egy  kilátástalan  helyzetben  pozitívan
gondolkodni, és hinni abban, hogy majd jobb lesz?
Mert  sokan  mondjuk:  amikor  az  ember  nehéz
helyzetben, mai szóval élve rossz passzban van,
akkor már csak jó jöhet. A valóság pedig az, hogy
még  mindig  olyanok  jönnek,  amelyek  negatívak,
rossznak érzett helyzetek, események.

Amikor a sírás fojtogat,  amikor a legsötétebbnek
látjuk  a  helyzetünket,  amikor  az  amúgy is  sérült
lelket még inkább támadják a földi és a földön túli
sötét erők, vagy amikor a saját problémánk eltörpül
egy világkatasztrófához képest,  mert  látjuk,  hogy
milyen  sok  probléma  van  a  világban,  akkor  sok
ember felteszi a kérdést: „Hol van Isten?”
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Bármilyen  nehézség  jön  az  életünkbe,  azt
mondjuk:  „Istenem,  segíts!”.  De  vajon  milyen  hit
van  mögötte?  Isten  mindig  segít  is,  de  utána
megfeledkezünk  róla.  Én  is  beleestem  ebbe  a
hibába sokszor, és ez is bűn valamilyen szinten.
Életünkben  nem  csak  jó  dolgok  vannak,  s  ha
elengedjük  a  harcot,  az  azt  jelenti,  hogy  bizony
rossz, nehezebb helyzetek, dolgok is jönnek.

Hónapokon  át  tartó  belső  vívódás  után,  mert
ellenállás volt bennem, hogy harcolni akarjak még
mindig, a másik hang azt mondta, hogy ha valóban
akarom a változást, akkor hinnem kell benne, és
elfogadni mindazt, ami az életembe jön.

Én az írást is arra használtam, használom, hogy
megosszam  a  velem  történteket,  saját
megéléseimet, és közvetítsem, amit Jézus sugall
nekem.
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A tűz meséje
Írta: Sipos Aranka

Az őszi  este  csípős hidegét  a  kert  közepén álló
nagy  méretű,  vas  tűzrakó  edényben  aranylóan
pattogott  a  mérsékelt  tűz.  A  füst  csendesen
közelítette a csillagokat. A három barátnő a vörös
hamuban  kereste  a  választ  az  élet  nagy
kérdéseire.

– Oká-szan, a volt anyósom negyvenhét éves volt,
amikor  leállt  az  évek  számlálásával,  és  attól  a
perctől  mindig  mindenkinek  azt  mondta,  hogy
negyvenhét éves. Úgy öregedett meg, hogy senki
sem  tudta,  mennyi  idős  pontosan.  Ez  a  japán
asszony  indított  el  engem  az  életen  át  tartó
fejlődés útján.  Általános iskolai  tanárként  hosszú
éveken keresztül írni tanította a gyerekeket, majd
amikor  nyugdíjas  lett,  ő  is  újból  tanulni  kezdett:
kalligráfiát, az ecsettel írás művészetét.

Fogta a nagy fekete ecsetet,  és hallgatta a nála
kicsit fiatalabb mester tanítását arról, hogy hogyan
húzza a vonalat, hogyan engedje föl, hol adjon egy
kis  lendületet.  Oká-szan  a  kalligráfiára  nem
hobbiként, hanem fejlődési útként tekintett – olyan
útként,  amelynek során nemcsak az írástudását,
hanem önmagát is fejlesztette, tökéletesítette.
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Hogy ez megtörténhessen, vissza kellett térnie az
alapokhoz. Próbatétele és egyben kiteljesítése is
volt ez a türelemnek. – A házigazda kis szünetet
tartott  a  mesében.  Egy  hosszú  száraz  ággal
piszkálta meg a tüzet, majd folytatta:

–  Velem  egy  újságpapíron  gyakoroltatta  a
kalligráfiát.  Hetekig  csak  egyenes  vonalat
húzhattam,  és  az  ecset  tartását  kellett
tökéletesítenem.  Amikor  új  újságpapírért  nyúltam
volna,  figyelmeztetett,  hogy  minden  részt,  a
legparányibb  üres  felületet  is  járjam  be  az
ecsetemmel,  mielőtt  tovább  lépek.  Szerencsés
voltam, hogy ennek az idős hölgynek a családtagja
lehettem egy évtizeden át. Amikor öt évvel a halála
után,

2010-ben,  egy  sikertelen  házasság  és  négy
komoly nőgyógyászati műtét után elindultam az El
Caminóra,  csodát  reméltem:  azt,  hogy  az  Úton
elhagyom  a  problémáim,  szenvedéseim.  Ezt
ígérték a blogok és könyvek, amiket a nyolcszáz
kilométeres  gyaloglásról  olvastam.  Úgy  tűnt,
mintha  elfelejtettem  volna  mindazt,  amit  Oká-
szantól tanultam.

Életem  egyik  legjobb  döntése  volt,  hogy
elindultam,  míg  élek,  büszke  leszek  magamra,
hogy  végig  is  mentem  rajta.  De  a  harmincegy
napos gyaloglástól várt  csoda velem nem történt
meg. Mint az egykori újságlapon a be nem festett
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részek, az Úton is maradtak be nem járt területek.
A Camino  után  két  újabb  műtét  következett,  a
második  olyan  rosszul  sikerült,  hogy  napokig
mesterséges  kómában  tartottak,  gépekkel
lélegeztettek,  amíg  az  orvosok  az  életemért
küzdöttek.  Életben  maradtam,  de  bele  kellett
törődnöm,  hogy  soha  nem  lehet  már  saját
gyermekem.  –  Nehéz  megszólalni  egy  ilyen
vallomás közben. A barátnők nem is tették, vártak
míg házigazdájuk folytatja.

–  Megértettem,  hogy  nincs  két  egyforma  út.
Mindenkinek a saját, egyéni útján kell haladnia.

Újra megtanultam, hogy nem lehet türelmetlennek
lenni,  nem  lehet  gyorsítani,  nem  lehet  a
nehézségeket nem megélni! – Ismét egy kis csend
következett.  Sötét  őszi  éjszaka volt,  a tűz nélkül
már  dideregtek  volna  a  kertben,  de  a  ropogó
lángok mellett most kellemes volt ülni.

–  Azóta  szereztem  egy  új  diplomát,  lett  új
szakmám,  a  pénzügyi  szektort  vendéglátásra
cseréltem,  és  a  harminc  éve  űzött  japán
harcművészet helyett  is új sportágat próbálgatok.
Sőt, új férjem gyermeke által, ha csak részidősen
is, de anyuka is lehetek. – Nagy sóhajtás követte a
csillagok felé tekergő füstöt. Büszkeség, öröm és
lemondás egyszerre volt ott ebben a sóhajban.
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– Tudjátok, önmagunk fejlődéséről azt gondolom,
hogy  nemcsak  egyedi  út  ez,  hanem  ráadásul
olyasmi  is,  amit  valamennyien  egyedül  teszünk
meg.  Emberek  jönnek-mennek,  időnként
segítenek, de az utat egyedül tesszük meg. 2005
januárjában  az  Austrian  Airlines  repülőgépén
Tokióból,  Oká-szan  temetési  szertartásáról
tartottam hazafelé.

Bánat és magasztos érzések kavarogtak bennem.
A  japán  kórházban  tiszteletteljes  meghajlással
adták át elhunyt szerettünk földi maradványait, akit
attól a pillanattól nem hagytunk magára – egészen
addig,  amíg  a  hamvasztókemencébe  a  saját
kezünkkel be nem toltuk a koporsóját. Velünk volt
reggeli,  ebéd  és  vacsora  közben,  a  fia  még  a
ravatalozóban  is  vele  aludt  a  temetés  előtti
éjszakán.  Azt  a  bizonyos  utat,  alapvetően  Oká-
szan, ez a kortalan japán asszony is egyedül tette
meg,  de  a  legvégén,  az  életút  végén  –  a  lélek
átkelésénél – mind ott voltunk vele. Tudjátok, ennél
többet én sem szeretnék az élettől: csak legyetek
ott velem, amikor az út véget ér!

A három barátnő egymás kezét fogta a tűz körül.
Csendben ültek. Csak az éj tudta, kinek mi járt a
fejében.  Az  ígéret,  miszerint  ott  lesznek
egymásnak  az  út  végén,  ma  este  kimondatlan
maradt. Hosszú még az út, bármerre kanyaroghat.
Egyet biztosan tudtak: végig kell menni rajta.
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Az ígéret
Írta: Király Denisa

Hazafelé  tartott  velem  a  busz  Pozsonyból.  Más
volt  ez az út most.  Mennem kellett,  de valahogy
mégsem mentem volna. Máskor boldogan, könnyű
szívvel  utaztam  haza.  Most  szándékosan
lemaradtam a tizenegyesről,  amivel  egyre otthon
lehetnék.

Kerestem egy  okot,  miért  is  ne  menjek  azzal  a
busszal, amivel tizenkét óra ötvenkor átléphetném
házunk  kapuját.  Pedig  eljöttem  korábban  az
iskolából  azért,  hogy  hazaérjek  egy  órára,  de
mégsem szálltam fel a buszra.

Nem álltam a szavamat.

–  Pénteken  egyre  jövök!  –  ígértem  ránézve  az
ágyban fekvő apró kis asszonyra. Mindig pici volt,
de  valahogy  most  az  egy  hét  alatt  mintha  még
kisebbé vált volna.

– Muszáj menned? – kérdezte gyenge hangon.

–  Jövök,  ne  félj,  pénteken  egyre  itt  vagyok,
meglátod! – nyugtattam.

Könnyeimet nyelve léptem ki szobája ajtaján egy
héttel ezelőtt. Öreg volt, nem is kicsit, de mégsem
volt kész senki a távozására.
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Tegnap is sírtam, és tegnapelőtt is.

Telefont  kaptam  hazulról  a  kollégiumba.  Nem
változott a helyzet, sőt! Ha akarok, menjek.

–  Ha  akarok,  menjek!  –  visszhangzott  bennem,
mint egy szívdobbanás.

– Hamar elmennek, úgyhogy menj holnap haza! –
tanácsolta  a  kollégiumi  nevelőnő  a  könnyeim
láttán.

Nem  fogadtam  meg,  péntekig  maradtam.  Nem
tudtam  eldönteni,  mit  szeretnék:  hazaérni  vagy
nem. A sürgető hívás együtt  vibrált  bennem egy
érzettel,  ami  hasonló  lehet  ahhoz,  amikor  egy
ember a végzet elől szeretne menekülni. Legjobb
lett volna elbújni. De mi elől? Az élet elől nem lehet
elbújni,  bárhogy  is  szeretném.  Ültem  a  buszon.
Hazafelé tartottam.

Semmire  nem  akartam  gondolni,  felhúztam  egy
falat  a  gondolataim  előtt,  és  csak  néztem  a
mellettem elsuhanó tájat. Jó érzést keltett bennem
a  sas  szabad  vitorlázása  a  levegőben.
Nekitámasztottam fejemet a busz ablaküvegének,
és  úgy  figyeltem.  Elszundítottam.  Aztán  egy
érzésre riadtam.

Egy  szívfacsaró  érzésre.  Ránéztem  az  órámra.
„Egy óra lesz öt perc múlva.” Nem akartam tudni,
nem  engedtem  meg,  hogy  gondolattá  váljon  az
érzés, de mégis…

Mégis tudtam.

Otthon  a  buszból  megláttam  nagyanyám.  Várt.
Nem  szokott  elém  jönni,  most  kijött.  Láttam  az
erős, kemény tartását. Ismerem ezt.
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Mikor történik valami rossz, akkor ilyen erős, ilyen
kemény és haragos.  Sose mondta ki,  de mindig
tudtam: a haragja Istennek szól.

– Ne várj itt, nem akarom, hogy várj! – sikoltozott
az érzés bennem.

– Ugye nem? – kérdeztem tőle leszállva a buszról.

– De – válaszolta. Már volt alkalmam megfigyelni
nagymamám, ha meghalt  valakije.  Áradt  felőle a
harag, a harag az élet miatt, hogy ilyen, hogy fáj,
de  közben van  ott  egy  sóhaj,  a  „jobb már  neki”
sóhaja.  Most  megértő  volt.  Tudta,  még  sosem
veszítettünk el ilyen közel álló személyt.

Mi, unokák még csak most tanuljuk, milyen is az
élet.

– Hánykor? – kérdeztem.

– 12:50-kor – mondta, nem sejtve, milyen tőrt szúrt
szívembe.

A házat otthon belengte valami üresség, pedig ott
voltunk  mi,  a  többi  lakó.  Elmentem megnézni  őt
abba az épületbe, ahová az eltávozottakat viszik.
Nem volt  ott.  Nem volt  ott,  mert  az  nem ő volt.
Akkor  jöttem rá  életemben először,  hogy  nem a
test vagyunk, mert ha az lennénk, akkor ilyenkor
ráismernénk  szerettünkre.  És  nem  is  a  testet
szeretjük,  hanem azt  a  lelket,  aki  a  testet  lakja.
Próbáltam  megtalálni  a  merev,  megfagyott
vonások  mögött,  talán  egyedül  a  keze,  amit
felismertem. A kéz, ami mellett sose mehettünk el
úgy, hogy ne símítson végig rajtunk.
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Estére belázasodtam.

Belebetegedtem a be nem tartott ígéretembe és a
hiányba.  A szeretetet  sugárzó  tekintet  hiányába.
Lázas, hideg verítéktől nedves homlokom egyszer
csak megérintette valaki.

Jó volt, olyan megnyugtató.

Felengedett a nyomás, és szétáradt egy békesség
az egész lényemben.

–  Nyugodj  meg,  kislyányom  –  tette  kezét
homlokomra  feketébe  öltözött  dédöreganyám.  –
Minden  rendben  van  –  szólt,  majd  lassan
eltávolodva,  kezét  intésre  emelve  szertefoszlott.
Így intett mindig, ha útra keltem. Most ő távozott,
de  az  érintésével  keltett  érzés  velem maradt.  A
békesség  és  a  szeretet  különös  keveréke.  Nem
hagyott itt búcsúszó nélkül.

Felültem  az  ágyamban.  Nem  egyedül  ébredtem
fel. Az egész család fent volt.

– Itt volt – tudtuk.

Én  pedig  azon  az  éjszakán  megtanultam  egy
életre, hogy a szeretet nem szűnik meg a halállal,
hogy a szeretet örök és elnéző. Elnéző a be nem
tartott  ígéretekkel,  az  emberi  gyengeséggel
szemben,  és  olyan,  mint  egy  finom  érintés  a
homlokomon.

Engem  megbélyegeztek  húszévesen  a  szeretet
billogával,  ami  úgy kísér  utamon,  mintha Istenke
tenyerén ülnék még akkor is, ha épp fuldoklom.
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Itt vagy velem
Írta: Király Denisa

Az öreg kis vályogház mostanában úgy vonzza az
emlékeimen  keresztül  képzeletemet  magához,
mint egy mágnes.

Becsalogat a nagykapun, ami a ház udvarára nyílt.
A  kapun,  amit  gyerekként  zöldről  mi  festettünk
barnára.

Képzeletemtől  vezényelve  végigmegyek  az
udvaron,  a  lépteinktől  keményre  koptatott  kis
ösvényen.  Világít  a  hajnali  derengésben  a  kis
konyha ablaka. Szívem megtelik a hosszú út után
hazatérő ember örömével.

– Itthon van és vár! – ujjong fel lelkem. Ráteszem
kezem  a  kilincsre,  régről  ismert  érzés,  ahogy
tenyerembe simul.

Benyitok. Épp begyújt a csikós sparheltba. Háttal
van nekem. Fürge kézzel dobálja a faháncsot az
éledező tűzbe. Pattog, sistereg, és az égő fa illata
a meleggel együtt  terjedni  kezd a reggelre kihűlt
szobában.  Gyerekkori,  hétvégi  ébredéseinket
idézi, amikor a nagy tollas dunyha alól csodáltuk a
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beszűrődő reggeli napsugárban úszó porszemeket
és  hallgattuk  a  frissen,  ropogósan  pattogó  tűz
hangjait.

Megfordul az ajtó nyílására.

–  Jaj,  már  úgy  vártalak!  –  ragyog  fel  türkizkék,
öreg, de életszikrákkal teli szeme. Fürgén ugrik fel
a sámliról, hogy fogadjon.

– Azt hittem, nem jössz! – ölel át.

– Mindig jönnék, Dédi, hisz tudod! – válaszolom,
miközben  melegséggel  és  ujjongó  örömmel  telik
meg a szívem.

– Gyere, üljél  le!  – veregeti  meg maga mellett  a
széket.

Minden úgy van, mint régen. Semmi nem változott.
A széken is ugyanolyan ülni, mint régen, csak most
öregebb vagyok úgy huszonvalahány évvel. De én
nem  érzem  ezt,  gyerek  vagyok  megint,  felnőtt
gyermek.

A sparhelt elkezdi szépen lassan kifűteni a szobát,
de melege nélkül sem fáznék. Észreveszem, hogy
a vizes padon az egyik kanna tele van, a másiknak
csak az alján van olyan egy bögrényi víz.
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– Húzok vizet! – ugrom fel. Kapnám a kannát, de
megállít.

– Ne menj sehova, üjjé’ csak nyugodtan! – szól.

Az asztalon szőlő, Othello.

– Egyél – mutat rá. – Jó édes! – mondja.

Magam  elé  veszem  a  tál  szőlőt.  Finom,  sokkal
finomabb, mint amit az elmúlt években ettem.

– Ugyanolyan, mint gyerekkoromban! – szalad ki a
számon, miközben eszembe jut, lehet, neki el sem
telt az a huszonkét év.

Nézzük egymást csöndes örömmel.

–  Tudod,  hogy  mindig  jöhetsz,  én  itt  vagyok!  –
mutat  szívemen  át  a  szobára.  Nem  kérdezem
meg, hogy értette.

Tudom.
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Vita Donum
Írta: Evo Vonka

Tizenkét  éves  koromban  mérhetetlen  lelki
gyötrelmeket  éltem  át.  Nem  tudtam,  honnan
erednek, nem értettem, miből fakadnak, de egyre
csak  mélyebbre  és  mélyebbre  férkőztek  a
lelkembe,  az  elmémbe,  a  testembe.  Nem láttam
kiutat,  és  a  sötétség,  mint  a  méreg,  kezdett
teljesen  belém ivódni.  Napról  napra nehezebben
viseltem az életet, és semmi másra nem vágytam,
csak  hogy  ez  a  fájdalom  elmúljon.  Közben  úgy
tettem,  mintha  minden  rendben  volna.
Megtanultam  leplezni  mindazt  a  gyötrelmet,  ami
tombolt  bennem, de kezdtem belefáradni,  és pár
hónap alatt  olyan szintre jutottam, hogy magát a
létezést sem bírtam már el. Egy nap nem láttam
más  kiutat  a  szenvedésemből,  úgy  döntöttem,
hogy saját  kezűleg vetek neki  véget.  Egy tompa
konyhakéssel  elvonultam a  gyerekszobámba,  és
elkezdtem  vagdosni  a  csuklómat.  Elhatároztam,
hogy  márpedig  én  itt  és  most  kiszállok,  és  nem
érdekelt, hogy ez ki szerint vétek. Tisztában voltam
vele,  hogy  az  egyik  legnagyobb  bűnt  készülök
magam  ellen  elkövetni,  de  ez  tűnt  az  egyetlen
lehetséges  megoldásnak.  Emlékszem,  mennyire
sírtam,  mennyire  kétségbe  voltam  esve,  és  az
egyetlen dolog, amire gondolni tudtam, az az volt,
hogy végre legyen vége. A kés éle nagyon tompa
volt,  ezért  a  használata  jobban  fájt,  mint  amire
számítottam.  Igazából  fogalmam  sem  volt,  hogy
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kell  ezt  csinálni,  de  nem  hagytam  abba,  érezni
akartam minden mozdulatnál, hogy fáj. Mikor a vér
elkezdett  csordogálni  végig  a  kezemen,  a
családomra gondoltam, arra, hogy hogy fogják ezt
túlvészelni,  nem  akartam  nekik  ilyen  hatalmas
fájdalmat okozni. Eluralkodott rajtam a félelem és
kétségbe estem, de szinte már kérleltem magam,
hogy tegyem meg, mert képtelen vagyok így élni.

Éreztem, hogy közel  járok,  és hogy a következő
megmozdulásom  végzetes  lesz,  kértem  Istent,
hogy  bocsásson  meg,  hogy  adjon  erőt  a
családomnak,  és  megszorítottam  a  kés  nyelét.
Mély  levegőt  vettem:  rákészültem…  Ám
ugyanabban  a  másodpercben  hirtelen
gyönyörűséges fény vett körül, melyből egy angyali
alak körvonalazódott ki, aki rám nézett, és anélkül,
hogy  mozgott  volna  a  szája,  azt  mondta,  hogy
minden rendben van. Úgy esett ki az az otromba
kés  a  kezemből,  mintha  kivette  volna  belőle,
mosolygott, letörölte a könnyeimet és átölelt. Olyan
tiszta, végtelen szeretetet éreztem, amit szavakkal
szinte  képtelenség  leírni.  Átjárta  mindenemet  a
megértés,  a  vigasztalás,  a  béke,  megérintett  a
Mindenség szeretete.

Akkor,  abban  a  szent  pillanatban  minden
megváltozott, éreztem és megláttam az Igazságot.
Fogadalmat tettem, hogy soha többé nem teszek
ilyet,  hogy  megbirkózom a  saját  sötétségemmel,
mert nem vagyok egyedül, hogy megtanulok élni,
mert lelkem megnyugvásra lelt, számítok, oka van
annak,  hogy  itt  vagyok  és  hogy  a  fájdalom,  a
gyötrődés  mulandó  s  nem  fogható  a  végtelen
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szeretet csodálatos érzéséhez. Lemostam a vért,
elláttam  a  sebet,  helyére  tettem  a  kést  és
elaludtam.  Mély,  hosszú  álomba  merültem,  és
olyan jót aludtam, mint már nagyon rég nem.

Évekig hallgattam erről a történetről, de most úgy
érzem, üzenetként kell szolgálnia mindenkinek, aki
magányosnak,  elhagyatottnak,  kétségbeesettnek,
megfáradtnak  érzi  magát,  és  ha  netán  azon
gondolkodik, hogy véget vetne az életének, akkor
tudnia kell, hogy ne tegye, mert az nem megoldás
és  attól  nem  lenne  könnyebb.  Élni  és  küzdeni
olykor  tényleg  nem könnyű,  de  az  élet  ajándék,
lehetőséget kaptunk, és én ezért ma már nagyon
hálás vagyok, s megköszönöm minden nap, hogy
itt  lehetek,  mert  azóta  is  szüntelen  tanulok
szeretetben, békében élni.

Isten  és  a  mennyei  segítői,  hidd  el,  ott  vannak
veled,  mindig,  minden pillanatban  és  erőt  adnak
mindenkor. Okkal vagy itt, járd végig az utadat, és
ha jelenleg nem is látod a megoldást, bizakodj és
soha,  de  soha  ne  add  fel!  Lásd  meg  a  fényt  a
sötétségben, mely kivezet a fájdalom és a félelem
veszedelmes, téves ösvényéről.

Tárd  ki  a  szíved,  és  Ő  meggyógyítja  megfáradt
lelked!

A szeretet éljen benned most és mindörökké!
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Látomás
Írta: Cseh Vera

Az őt körülvevő világnak minden kontúrja megvolt.

Mélység,  színek,  illatok,  neszek  pöffeszkedtek  a
hegyek túlfelén. Zsongott a nád. Zöldellt  a fű, az
ég kéklett, a nap sárgállott s fénylett.

De  egyszer  csak  megszűntek  a  kontúrok  ezen
világon. Egybemosódott a természet.

Az egész egy szürkés masszává keveredett.

Csak  a  nő  létezett.  A  nő  mása.  A  nő
szívdobbanása. A nő természete. A nő, aki az útját
keresve járja a világot. A nő aki rájött, hogy elkezd
eltévedni az úton. Leül megpihenni.

Ahogy becsukja a szemét, egyre mélyebbre merül
a gondolataiban. Közben egyre forróbb körülötte a
légkör.  A gondolataiban egy személyt  lát,  akinek
fényes körvonalai vannak. A nő gondolkozni kezd,
kit láthat, de válasz nincsen.
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Sokáig  gondolkozik  a  semmiben,  mire  valami
elkezd bizseregni. Érzi, hogy minden eggyé válik.

Eggyé válik maga is a mindenséggel.

A  mindenség  urát  látta  a  nőszemély.  Aki  azt
üzenetet  hozta  az  égből:  nem szükséges látnod
engem. Csupán elég, ha hiszel bennem, és mindig
érzni fogsz.

Érezni fogod, hogy vezetlek téged.
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Útitárs
(valós élmények alapján)

Írta: Barna Dóra
 

Négyszázhúsz kilométer. Ennyi van mögöttem az
elmúlt  tizennyolc  nap  alatt.  A bakancsom poros,
sáros,  itt-ott  apró  repedések  vannak  a  bőrön.
Korán van, még a nap sem kelt fel, de már úton
vagyok.  A  levegő  csípős,  szaporán  fogynak  a
méterek. Közben azon jár az eszem, amit este a
zarándokszállón egy idősebb francia hölgy mesélt.
A Camino  maga  az  élet!  Az  élet,  egy  hónapba
sűrítve.

A Pireneusokon átkelni a születés fájdalma, amikor
elkezdődik a csoda, mint egy ártatlan élet. Aztán
sok-sok tanulás,  tapasztalat,  megannyi  küzdelem
és  fájdalom,  együtt  sírás,  együtt  nevetés.  Az
ember  barátokat  szerez  és  enged  el.
Alkalmazkodik, segít és segítséget kér. Ha már az
út  megtanított  minden  technikára,  amire
szükséged  van  az  életben,  akkor  elérsz  a
Mesetára.  Mire  ideérsz,  az  élet  rutinja  már  a
lábaidban van. A figyelmed már nem a környezetet
szemléli, hanem eljön az idő, amikor befelé tudsz
fordulni.
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Elgondolkozol azon, miért is indultál el. Kérdéseid
lesznek,  és  talán  addig  mész,  míg  meg  is
válaszolod  azokat.  Aztán  a  végén  mindenki  a
maga bölcsességével és tanúságtételével ér célba.

Tetszett  ez  a  gondolat.  Azt  számolgatom,  hogy
zarándoknapokban hány  éves  lehetek,  így  az  út
felénél.  A  Meseta  kilométereit  rovom.  Érdekes
állapot ez. Előre, hátra nézel… és senki, semmi.
Végtelen  földek,  ahol  látod,  hogy az  előtted álló
végtelen út hogyan simul a Föld íves felszínére és
bukik  le  valahol  a  messzeségbe.  Nincsenek
emelkedők, se lankások.

A lépéseim észrevétlen gyorsulnak, komfortos ez a
ritmus, élvezem, hogy nincs semmi akadály, csak
a  lendület.  Harmadik  napja  gyalogolok  ezen  a
vidéken. A gondolatok eleinte szinte lökdösődtek a
fejemben,  mostanra  szépen  elcsendesedtek  és
kivárják  a  sorukat.  Most  épp  nevelőapámra
gondolok.  Négy  éve  már,  hogy  meghalt.  Arra
gondolok, mit szólna a Caminóhoz.

Baromira tetszene neki. Mosolygok a gondolaton,
jólesik.  Eszembe  juttatja  azt  a  napot,  amikor
elköltöztem  otthonról.  Gábor  végig  pakolt  szó
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nélkül,  csak annyit  mondott:  „segítek!”  Amikor az
utolsó  dobozzal  megálltam  az  ajtóban,  hogy
elköszönjek,  csak  nézett  rám:  „tényleg
elköltözöl…”  –  mondta  könnyekkel  teli  hangon.
Magának való ember volt,  nem sokat  szólt,  nem
dicsért,  nem  babusgatott.  De  teljes  szívéből
szeretett.  Ha előtte nem is,  abban a két  szóban
kimondta.

Szép emlék ez, szeretek erre gondolni. Sőt, talán
Istennel  való  első  beszélgetésem  is  hozzá
kapcsolódik. Bár nem volt váratlan, ahogy elment,
nagyon  megrázó  volt.  Évekig  a  tényt,  hogy
meghalt, sem tudtam kimondani. Fogságban tartott
a gondolat, hogy miért?! Miért pont ő, miért ilyen
fiatalon? Megannyi kérdés. Aztán válaszra leltem.

Harminc  körül  voltam,  amikor  meghallottam  a
Teremtő  hangját.  (Camino-időben  ez  mennyi
lehet?  Tíz-tizenkét  nap…  talán.)  Különleges,
rendkívül  intim kapcsolatunk  van.  Mindenkitől  és
mindentől  független,  csak  Ő  és  én.  Szeretem
végiggondolni, hogy mit kaptam Tőle és mit jelent
az  életemben.  Most  is  ezzel  töltöm  a
kilométereket.  Isten  észrevétlen  töltött  ki  az
életemben,  a  gondolataimban  és  érzéseimben
minden  üresjáratot,  minden  sötét  üreget.  Mint  a
víz,  ahogy  betör  és  kitölt  egy  keszekusza
járatokkal teli barlangot.
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A  kérdésekre  választ,  a  bizonytalanságokra
tanácsot, a fájdalmakra vigaszt ad. Szeretek hálát
adni.  Szeretem  megköszönni,  hogy  nem  nekem
kell minden terhet cipelni, hogy mindig számíthatok
rá.

Ha  túl  sok,  ha  a  határaimat  feszegetem,  akkor
nincs más dolgom, mint átadni a terheket. Olyan
biztonság  és  bizonyosság  ez,  ami  nélkül  már
elképzelni sem tudom, hogy lehetne élni. Ma hálát
adok, hogy a lábamnak újra és újra erőt ad. Hogy
erősíti  a  lelkem,  és az emlékekkel  együtt  feltörő
zokogások után mindig megbékít.

Kicsit talán kezd hiányozni, hogy fákat, virágokat,
falvakat  lássak,  egyre  többet  pillantok  fel  a
gondolataimból. Nocsak! Egy apró pillangó repked
mellettem. Olyan picike, mintha csak a szél fújna
kedvére egy tollpihét. Önkéntelen is rá mosolygok,
bár nem hiszem, hogy észleli. A monda szerint, az
út  mentén  sokszor  pillangók  csatlakoznak  a
zarándokokhoz, amik egy-egy szerettünk lelke, aki
már nincs velünk.

Visszatérnek, a világ legártatlanabb és kedvesebb
formáján  és  elkísérnek,  amikor  a  legnagyobb
szükséged van rá. Nem igazán ragadott meg ez a
gondolat, inkább csak egy romantikus mese ez. De
ez a pillangó… már legalább egy órája itt repked
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körülöttem. Talán tényleg velem jön az Úton? És
ha így is lenne, ki lehet az?!

Kedves kísérőm bármilyen titokzatos és gyönyörű
is volt, nem tudtam rá tovább figyelni. Észre sem
vettem,  hogy  a  nap  közben  már  bőven  erőre
kapott,  és  júliusi  ereje  teljében  tűz  rám.  Fákat
napok  óta  nem  láttam,  de  most  még  egy
pamacsnyi  felhő sincs az égen.  A hajnali  csípős
idő után, mintha egy másik kontinensen lennék…
gyöngyözik az izzadság rajtam, a napvédő sapkám
alatt szinte megreked a forró levegő. Készültem, ki
tudja,  mikor  érek  egy  faluba  vagy  legalább  egy
útszéli  kúthoz,  ezért  dupla  adag  víz  van  a
hátizsákomban.  De  itt,  amikor  a  cipelt  zsákot
patikamérlegen  állítjuk  össze,  az  a  nem várt  fél
liter bizony súlyos teherré válik.

Bár megálltam, pihentem, ettem, ittam… a fizikai
terhek rabságban tartanak.

Figyelmem csak a vállamat húzó hátizsákon és a
forróságtól  lüktető  bőrömön  van.  Nincs  erőm
megállni és elővenni a térképet, attól félek, egyre
nehezebb lesz újra elindulni. Pedig jó lenne tudni,
hány kilométer még a következő falu. Vagy talán
jobb, ha nem tudom… A kis pillangó zökkent ki a
borús  gondolataimból,  felbátorodik  és  az  izzadt
karomra  száll.  Talán  neki  is  melege  van,  pihen.
Most már tényleg együtt megyünk.
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Lüktet  a  lábam  a  bakancsban,  egyre  nehezebb
minden lépés. A hátizsákom ideális – még a plusz
vízzel  együtt  is  –,  csak  nyolc  kiló,  most  mégis
mázsás súlynak érzem. A halántékomon duzzadó
ér  a  szívemmel  együtt  dobog.  De  nem  vagyok
egyedül!

A pillangó jelenléte  valami  megmagyarázhatatlan
nyugalmat ad. Hosszú perceken keresztül utazik a
karomon, mint egy bátorító szó. Megpróbálok nem
a  testemre  és  fájdalmaira  figyelni.  Imádkozni
kezdek,  némán,  magamban.  Tudatosan  szólok
Istenhez.  Nem akarok kérni,  mintha csak valami
előkapható segélyvonal lenne.

Hálát  adok.  Hálát  adok  azért,  hogy  eddig
eljutottam,  hogy  velem  volt.  Hálát  adok,  hogy
minden reménytelen ponton átsegített. Hálát adok,
hogy a fájdalmaimat napról napra gyógyítja. Hálát
adok  a  pillangóért,  mert  nem  vagyok  egyedül.
Hiszem  és  tudom,  hogy  hall  engem.  Nem  kell
ennél több.

Kissé elkalandozva, épp azon gondolkoztam, mivel
fog  meglepni  legközelebb?  Egy  idejekorán
felbukkanó  faluval?  Vagy  egy  útmenti  ivókúttal?
Talán  egy  szétterülő,  szürke  felhővel?  Nem!
Feltámadt a szél… Legalább negyven fok van, de
kirázott  a  hideg,  ahogy  a  szél  átfújta  az  izzadt
bőröm.  Megállok,  átadom  magam  ennek  a
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pezsdítő  érzésnek.  A pillangó  elröppent  széttárt
karomról, de nem ment messze, a szélben táncolt
körülöttem. A verejték már hűsít, kalapom alatt is
friss szellő simogat.

Hirtelen olyan érzésem támadt, mintha valaki szólt
volna  hozzám.  Körbenézek,  de  egyedül  vagyok.
Nyugtalanító,  megmagyarázhatatlan érzés fog el.
Hallottam is, meg nem is, éreztem, de nem láttam.
Talán napszúrást kaptam? Vagy csak az érzékek
játéka ez? Próbálom összeszedni magam, és újra
útnak  indultam.  De  várjunk  csak,  a  hátizsákom!
Nincs rajtam. De hát le sem vettem… Nem értem,
mi történik.

Hátranyúlok, és a zsák a hátamon. De nem érzem
a  súlyát.  Megállok,  nem  értem,  ez  hogy  lehet.
Érzem  és  tudom,  hogy  a  zsák  a  hátamon.  De
mintha két  láthatatlan kéz nyúlna alá  és emelné
meg épp csak  annyira,  hogy  levegye a  terhet  a
hátamról.  A  vállamhoz  nyúlok,  az  ujjaim  szinte
beférnek a hátizsák pántjai alá. Nem képzelődöm.
Gábor hangját hallom, halkan, suttogva. „Segítek!”
Pont  úgy,  mint  akkor,  évekkel  ezelőtt.  Lassan,
bizonytalanul  indulok  el.  Néhány  lépésenként
hátranyúlva,  ellenőrizve,  hogy  a  zsák  tényleg
rajtam van-e. Lépteim lassan felveszik a normális
ritmust.  Élvezem a szél  frissességét,  a  súlytalan
lépéseket.  Már  nem ellenőrzöm a  vállamon lévő
pántokat, csak élvezem. Kilométereken át mentünk
így, együtt.
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Megértettem.  Nem,  nem kaptam napszúrást.  És
kóborló  lelkek,  szellemek  sem  léteznek.  Csodát
kaptam  Istentől.  A  sok  apró  jelzés,  ajándék  és
válasz  között,  amik  az  utamat  végigkövették,
ezúttal  egy  kézzelfogható  csodát  éltem  meg.
Aznap, az egész úton és az élet minden napján,
mindig itt van velem.

Eddig hittem ebben.

Már tudom.
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A remete
Írta: Tünde Erdélyi

– Nem fogadom el, nem fogadom el a lemondását.
Kevesen  vagyunk,  egyre  kevesebben.  A  hit,  a
remény  kezd  kiveszni,  évente  csak  páran
jelentkeznek  papi  hivatásra.  Ön  még  fiatal,
hatvanéves. És mi lesz a megyével? A hívekkel,
ugyan már…

Az  érseki  palota  csak  úgy  zengett  a  szavaktól.
István, aki kezében tartotta lemondását, keményen
állta a szavakat. Elfáradt. Harmincöt éve szolgálta
az egyházát, a híveket.

–  Nem jó  világban élünk,  a  kapzsiság,  a  harag,
egymás  kijátszása  megy  ebben  a  furcsa  mai
világban.  Régen  az  emberek  tisztábbak  voltak,
nem  ülte  meg  lelküket  a  gyűlölködés,  nem
szakadtak szét családok a politikai nézetek miatt.
Nem azt nézték, hogy kinek minél többje legyen,
hanem azt, hogy tudnak egymásnak segíteni. Nem
akarok  ebben  a  világban  élni,  az  urat  akarom
szolgálni a magam módján – mondta csendesen,
és az asztalra helyezte a lemondást.

–  Hol  fog  lakni?  A paplakot  el  kell  hagynia,  az
utódja  rövidesen  beköltözik.  Két  területet  fog
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ellátni,  máshogy  nem fogom tudni  megoldani.  A
papi otthonhoz meg még fiatal. 

–  Majd  az  én  Uram  ad  hajlékot  –  mondta
csendesen.

Megtakarítása  nem  volt,  hisz  mindig  támogatott
valamilyen  segélyszervezetet,  egyesületet  vagy
állatmenhelyet.  A  pénzt  egész  életében
feleslegesnek tartotta, beérte azzal a ruhával, amit
szolgálatkor kapott, polgári ruhája nem is volt, csak
könyveket vásárolt. 

–  Csak  nem  akar  csöves  lenni,  hogy  ezzel  a
modern kifejezéssel éljek? – kérdezte az érsek.

–  Mások  is  éltek  így  előttem,  szentek  is  –
válaszolta István.

–  Könyörgöm,  a  XXI.  században  élünk,  találok
megoldást – válaszolta az érsek, és rákanyarította
a lemondásra, hogy „elfogadom”.

A borostyán vígan futott fel a domboldalon, kacsát
kinyújtva, hogy visszavegye a természetnek a régi
barlanglakások  utolsó  épen  maradt  szegletét  is.
Ekkor  hirtelen  feljajdult,  egy  balta  a  kecses
törzsébe vágott, és aléltan hanyatlottak le szárai.
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Estére  szépen  kitisztult  a  környék,  és  egy  régi
reverendán álomra hajtotta fejét az egykori pap. A
terület az egyházmegyéé volt, és itt ellakhatott.

Másnap  folytatta  a  munkát,  a  faluban  seprűt,
lapátot  vett,  és  keze  nyomán  újra  látszottak  a
sárgás falak, a boltívek, és új helyet kellett keresni
a  pókoknak,  siklóknak.  Harmadnap  vendégek
jöttek a házhoz.

Bogárszemű, fekete hajú gyerekek tűntek fel.

– Mit csinálsz? – kérdezték. 

– Kitisztítom a környéket, itt fogok lakni. 

– Itt? Itt soha nem lakott senki…

– Dehogynem – válaszolta –, valamikor családok
éltek itt, többen is. 

– De hát itt nincs víz se, meg semmi – szólalt meg
az egyik.

– De van a faluban, majd hordok fel.

– Mit fogsz enni? Van pénzed?

– Pár napig elleszek…

– Mi itt lakunk a faluban, tudod?
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– Most már igen – válaszolta.

–  Mennünk  kell  ebédelni,  de  majd  jövünk,  mert
szünetünk van ám.

– Tudom – válaszolta a pap –, hisz nyár van. 

–  De  tanulni  is  kellene.  Mind  megbuktunk  –
mondták szégyenkezve.

– És miből?

– Hááát, matek…

– Nem megy a matek? – kérdezte István.

– Nem, nem értjük, Andi néni nem jól magyaráz…

–  Biztos  Andi  néniben  van  a  hiba?  Ti  mindig
figyeltetek az órákon…?

–  Hááát  volt,  hogy  repülőt  hajtogattunk,  meg
hülyéskedtünk, Andi néni meg sírt, hogy miért jött
ide az Isten háta mögé…

– Holnap hozzatok füzetet, ceruzát. Segítek.
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– Te érted a matekot?

–  Igen,  mindig  is  a  kedvenc  tárgyam  volt.  Na
menjetek, mert éhesek maradtok.

Pár  óra  múlva  két  roma asszony  kaptatott  fel  a
meredek úton, mezítlábasan, színes szoknyájukat
és kendőjüket lebegtette a gyenge nyári szellő.

– Hoztunk ennivalót, a pulyák mondták, hogy lakó
költözött ide.

Az egyik szeme hirtelen megakadt a reverendán,
és keresztet vetett. 

– Már nem, nem vagyok pap, csak egy közületek.

– Mindig az marad, atyám – mondta az idősebb
asszony. – Tényleg tanítani fogja a gyerekeket?

–  Igen,  jöjjenek  holnap  délelőtt,  elkezdjük,  egy
hónap van a vizsgákig.

–  Hoztunk egy kis  ennivalót,  olyan cigányos,  ha
meg  nem  sértjük.  Szegények  vagyunk,  de
megosztjuk.  Az  embörök  hoznak  vizet,  nem kell
lemenni a faluba, lesz bútor is, eszkábálnak azt is. 

Pár  nap  múlva  egy  kis  teherautó  állt  meg  a
faluban.
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-  Könyveket  hoztam,  de  azt  nem  tudom,  hogy
kinek, ennyit mondtak úticélnak, valami papnak.

A  falubeliek  már  tudták,  kiről  van  szó,  kéz  a
kézben hordták fel a több mint ezer könyvet. István
a kis purdéknak mesélt a matematika szépségéről,
hogy mennyit köszönhet ennek a tudománynak a
világ,  hisz  anélkül  nem  épültek  volna  fel  a
piramisok,  nem  lenne  kerék,  nem  tudnánk  azt,
hogy  mi  az  idő,  a  hajósok  nem  tudnának
tájékozódni.

Az augusztusi pótvizsgán mindenki átment. István
atya  huszonöt  évig  mesélt  a  gyerekeknek,
álmokról,  csodákról,  matematikáról.  A  kis  falu
diákjai közül többen orvosok, tanárok lettek…
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Égi-földi gondviselés
Írta: Szakács Anna

Eszembe jutott  egy néhány éve megtörtént  eset,
aminek részese lehettem.

Akinek a belső otthona gazdag, legyen az pénzes
vagy hajléktalan, a létével otthonos közeget teremt
másoknak. Sodorja a sors bárhová, örök otthona
van az isteni gondviselés házában.

Ne ítélj első látásra, lehet, egy hajléktalan a belső
gazdagságával többet ad, mint egy palotában élő
ember.

Egy  esetre  emlékszem,  amikor  a  Feneketlen-tó
partján  ücsörögtem.  Vártam  egy  asztrológia-
tanfolyam előtt. Alig tudtam a világomat. Akkortájt
nem éreztem jól magam, de úgy gondoltam, jó oda
leülni a padra. Nézni a galambokat, az embereket.

A mellettem lévő padon ült egy hajléktalan bácsi,
és figyeltem, hogy a galambok odagyűltek köré. Ő
épp egy kis papírtálkányi sült krumplit evett. Arra
lettem  figyelmes,  hogy  nem  csak  ő,  mert  a
galamboknak is odaszórt belőle. Egyet ő evett meg
megint, egyet oda adott a galamboknak.

182



Éreztem,  mintha  ez  a  pillanat  egy  bensőséges,
otthonos isteni csoda előtt tárná ki a szemem. Mint
egy békés otthon melege, úgy vonzott a bácsi és a
madarak világa.

Kétségbeesésem rögtön elszállt, mint egy madár,
mély tiszteletet és hálát kezdtem érezni a bácsi és
a galambok irányában.

Ekkor  a  megmagyarázhatatlan  képek,  amiket
akkortájt láttam életemben, ezzel a bácsival és a
galambokkal, mint isteni jellel válaszra találtak.

Ha  nem  velem  történik,  el  sem  hiszem.
Meghatódtam  az  idős  emberen,  akinek  alig  volt
valamije, de azt is megosztotta a galambokkal. A
legtermészetesebb  módon,  megbonthatatlan
ritmussal. Egyet a galamboknak, egyet magának.
Ahogy a szív is dobog szüntelenül gondoskodón.

Hirtelen  megláttam az  idős  férti  háta  mögött  két
óriási  fehér  foltot.  Egy  az  egyben,  mint  egy
angyalszárny, olyan volt.

Gondoltam,  igen,  az  öregember  tényleg  egy
angyal,  a  cselekedetei  és  a  kisugárzása  is
mutatják. Ekkor arra is választ kaptam, hogy a sok
kép,  amik  nem is  voltak  ott,  de  én  láttam,  nem
hallucinációk voltak,  hanem az igazi  valóság,  az
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univerzum  üzenetei,  amiket  inkább  áldásként
kellett felfognom.

A  nagy  káoszban  biztos  pontok,  isteni  jelek,
irányfények, igazi lelki otthon biztosság. Hiszen ha
szívével  lát  és  tesz  az  ember,  mint  a  bácsi,
előhozza bennem is, hogy a szívemmel lássak, és
megláttam őt teljes, ragyogó valójában.

Gondoltam, ez a kis padon eltöltött idő a tanfolyam
előtt  sokat  tanított  nekem.  Részese  lehettem az
élet nevű nagy tanfolyamnak, az isteni játéknak.
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Mesélő-utazó
Írta: Hanna J. Nagy

Egyszer volt, hol nem volt… a valóság és az álom
között…

A falióra elütötte a nyolcat, a napsugár beosont az
ablakomon át egészen az ágyamig. Megérintett és
lágyan felébresztett.

– Jó reggelt, kis barátom! – Még álmosan pillantok
Kócosra. Papucsomat ellopta és a szájában tartja.
Nem lehetek rá mérges, mert annyira édes. Piciny
füleivel minden pirkadatkor integet nekem.

– Volt  egy csodás álmom, a mesék birodalmába
utaztam egy könyvvel – magyarázom.

Napi  szokásos  teendőim  végeztével,  a  sokadik
kávémmal  kezemben  a  teraszra  vonulok.
Írókuckómba  beköltözök.  A  regényem  utolsó
fejezetét   szeretném befejezni.  Tudjátok,  a  kiadó
már nagyon sürget, és az olvasók is várják.

Egy  pillanatra  leülök  a  hintaszékre,  nézem  a
csodás napfelkeltét, hallgatom a tenger morajlását,
a madarak hívó dalát.  Kitárom szívemet, átadom
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magam a természetnek.  Órákig,  a  végtelenségig
tarthatna ez az élmény, mely ihletet ad az íráshoz.

Megcsörren  a  telefon.  Beszaladok  a  nappaliba,
majd  felveszem a  telefonkagylót,  amely  a  fonott
asztalon hever.

– Halló, Hanna vagyok – szólok kedvesen.

A vonal másik végén egy hölgy lágy hangol felel.

–  Ön  Hanna,  az  ismert  írónő?  –  kérdezi,  én
csodálkozom,  hiszen  a  hangja  alapján  nem
ismerem fel, hogy ki lehet, de ismerősnek tűnik.

– Igen – feleltem.

– Egy ajándékot hagytam az ön számára a városi
könyvtárban – majd a vonal megszakadt.

Tervem, hogy folytatom az írást, köddé vált erre a
napra. Felkeltette érdeklődésemet, milyen ajándék
vár rám.

Kávémat  kortyolgatva  még  visszamentem  a
teraszra.  Kócos  is  izgatottan  tekint  rám,  mintha
sejtene  valamit.  Kutyafuttában  átöltözöm  és  a
kerékpáromért sietek a pajtába.
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Az út a könyvtárig nem tart sokáig, csak az utcán
sétáló  emberek találkozása lassítja  sebességem.
Udvarias vagyok és mindenkire rászánok egy-egy
percet, boldoggá teszem ezzel a napjukat. Ez egy
meseszép,  tengerparti  kisvároska,  ahol  élek.  Itt
mindenki  ismer  mindenkit.  Barátságosak  és
szívélyesek.

Jómagam,  az  írónő  kuriózumnak  számítok,
büszkék,  hogy  egy  tehetséget  kaptak.  Jóleső
érzés, mert tudom, szeretnek.

Megérkezem  a  célomhoz,  és  kétkerekű
járművemet leparkolom a rozzant tárolóba.

Imádom ezt a lebilincselő csendet, mely odabent
fogad.  Hallgatom, ahogyan a könyvek beszélnek
hozzám, érzem időmúló illatukat, táncukkal szinte
körbeugrálnak.

– Jó reggelt, Agnes, elkérhetem az ajándékomat?
– kérdeztem.

– Igen, természetesen – majd átnyújtotta.

Kezemben  tartottam  az  „Utazás  a  mesék
birodalmába” című könyvet.
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Csodás  érzés.  Annyira  boldog  voltam,  hogy
elfelejtettem  elköszönni.  Felpattantam
kerékpáromra  és  fénysebességgel  eltekertem  a
tengerpartra. Oda, ahol az álmaim helyszíne van.

Megpillantottam  sziklaszirtemet,  s  nem  hittem  a
szememnek.  Egy  idős  hölgy  ücsörgött  ott,  pont
úgy, mint az álombeli nő és egy könyvet olvasott.
Még ruházata is hasonló, de modernebb egy kicsit.

De vajon ő az?

–  Szép  napunk  van  ma –  szóltam izgatottan.  –
Hanna vagyok.

– Oh, igen, tudom! Különösen kellemes az időnk.
Lejöttem  sétálgatni  és  olvasgatni  a  végtelen
nyugalmú  partra.  Ilyenkor  békesség  és
háborítatlanság vesz körül. Szeretem ezt a helyet.
Üljön le mellém, kedves – invitált.

Kérésére leültem mellé. Gondoltam, időm, mint a
tenger, az írás is megvár, és Kócos, a kutyám is
majd rám talál. A hölgy elővett egy másik könyvet,
mely  a  táskája  mélyén  lapult.  Ugyanolyan  volt,
mint amit én kaptam a titkos küldőmtől. Öregedő,
ráncos kezeivel  oly  finoman nyitotta ki,  mint  egy
igen értékes és varázslatos dolgot.

Órákig  hallgattam  lebilincselő,  lélegzetelállítóan
csodás  történeteit,  amit  a  könyvből  olvasott.
Elutaztam  vele  együtt  a  titokzatos  helyekre,  a
fantáziák világába. Észre se vettem, hogy a nap
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már  integet  a  holdnak.  A történtektől  feltöltődve
nyaralóm felé vettem az irányt.

Szeretem  a  teliholdas  estéket,  beszűrödő  fénye
megvilágítja  a  nappalit.  Lefekvés  előtt  még
olvasgatok Kócos társaságában. Szemem lassan
leragad. Elszenderedek…

Mindent hosszan újraálmodok.

A  nyár  melegsége  lassan  átköltözik  az  őszi
hangulatba. A hajnalok már hűvösebbek, de a nap
szeretete  felmelegíti  lelkemet.  Álmomba  sziklás
tengerparton sétálva ábrándozom arról a világról,
ahol  a  mesék  egyszer  valóra  válnak.
Gyermekkorom legszebb pillanatai elevenednek fel
bennem.  Kócos,  a  kutyám futkározik  körülöttem,
mosolyt  csalva  az  arcomra.  Örömteli  pillanatok
telnek  el  így,  kedvencemmel  kettesben.
Örökkévalóságnak  tűnik,  de  az  idő  pereg,  és
lassan hazafelé kell tartanunk.

Újra  az  öreg,  kitaposott  parti  sétány  végén
megpillantok egy idős hölgyet, aki egy könyvet tart
a  kezében.  Nem  vesz  észre,  mert  valószínűleg
mélyen belemerül az olvasásba. Magányosan ül a
kedvenc sziklaszirtemen. Kócos ugatása töri meg
a néma csendet.
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Lépteimet  szaporázom,  bár  tudom,  kutyusom
nagyon barátságos, és nem félek attól, hogy bármi
rossz dolog történik.

Lassan odaérek, a ruhája olyan, mintha egy távoli
világból,  egy  mesekönyvből  lépett  volna  ki.
Szalmakalapot  és  hosszú,  földig  érő  szoknyát
visel,  friss  margaréta  dísziti  ütött-kopott  kabátját,
tarisznyáján  egy  kis  mókus  tanyázik.  Faragott
sétabotja mellette.

–  Hihetetlen  ez  a  hasonlóság  –  tűnődöm,
arcvonásait  elnézve.  A  mesebeli  Holle  anyóra
gondolok.

–  Hannah,  hoztam neked  egy  ajándékot  –  szólt
hozzám, majd folytatta: - Egy varázskönyvet, mely
a mesék birodalmába röpít el.

Halvány hangon suttog.

Ettől  lábam  földbe  gyökerezik,  megszólalni  nem
tudok, csak állok, gondolataim összekuszálódnak.
Álmodom vagy valóság ez?

A kéklő égen, a nap fénylő sugarában egy fehér
madarat  pillantok  meg,  hatalmas  szárnyaival
csapkodja  a  tenger  felszínét.  Lebukik  a  mélybe,
majd felbukkan és szájában egy piciny halat tart.
Figyelmemet  egy  másodpercre  eltereli
látogatómról.

Különös érzés fog el. Kócos rángatja a nadrágom
szárát,  közben  morog  és  azt  hiszem,  közölni
190



szeretne  valamit.  de  sajnos  kutyanyelven  nem
tudok.

Röpke pillanatok telnek el. Az alkonyat ragyogása
megcsillantja a titkos ajándékot, mely a szikla alján
a  homokban  hever.  A mesebeli  anyót  már  nem
látom  sehol.  Amilyen  hirtelen  előbukkant  a
semmiből, olyan gyorsasággal tovatűnt.

Felemelem a bőrkötésű könyvet, leporolom róla az
aranyszínű szemcséket.

Fantasztikus  és  egyszerre  lenyűgöző,  érintése
varázslatos.  Még  mindig  nem  térek  magamhoz.
Kezemben  tartva  a  félve  őrzött  könyvet,  sietek
haza.  A  tenger  felől  hűvös  szellő  érkezik,
esőcseppek nyomait látom, talán vihar készülődik.

Hazaértünk kis barátommal, aki már odakuporodik
a kandalló melegéhez. Ropog a tűz, játéka mindig
elbűvöl.  Teát  készítek.  Majd  a  forró  csészével  a
kezemben leülök a kanapéra.

Óvatosan és izgatottan lapozom fel álmomban az
álombeli könyvet.

Az  első bekezdés olvasásakor  továbbrepültem a
csodák  világába,  a  mesék  birodalmába.  Átéltem
minden  egyes  különös  és  tündökletes  részletet.
Egy  lettem a  könyvvel.  Találkoztam a  történetek
megálmodott  lényeivel.  Boszorkányokkal,  kik
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bájitalt  kotyvasztottak,  szorgoskodó  törpékkel.
Sárkányok hátán szeltem át az eget, mézeskalács
házikóban  vendégszeretetre  leltem.  Tündérekkel
táncoltam, a hold fényében lebegtem…

Majd érzem a reggeli szellőt arcomon, a napsütés
melegét, mely egy új nap kezdete.

Korai  ébredés.  Minden  élményem  kitárulkozik
belőlem,  lelkem  átöleli  az  egész  mesevilágot.
Folytattam regényem írását.

Az álmom mélyen megérintett.

Ráébresztett  arra:  ha  hiszel  álmaidban,  bármit
megvalósíthatsz!

Az  álombeli  könyv  valóságosan  itt  van,  az
asztalomon nyitva hever.

Egy  „koros  hölgy  képében  megjelent”  Angyal
sugallta e történetet.
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Doktor úr, kérem!
Írta: Szomík Szilvia

Völgyesi  Kornél  a  Pszichológus  válaszol  címmel
rovatot  indított  egy  magazinban,  ami  hatalmas
sikert hozott. Minden nap több tucatnyi küldemény
landolt az íróasztalán.

Az egyik kupac tetejéről levett egy fehér borítékot,
majd az asztala fölé görnyedt, és meredten olvasta
a kezében levő levelet.

„Doktor úr, kérem!

Hosszú töprengés és vívódás után nyúltam toll és
papír  után,  miután  kíváncsiságom  legyőzte
aggályaimat,  félelmeimet.  Nem  tudom
lélekbúvárként  milyen mélységig merül  le,  de ha
magyarázatot nem is tud adni, remélem véleményt
minden bizonnyal.

A  következő  esemény  történt  meg  velem.  Egy
ájulás  során,  ami  nem  tartott  néhány
másodpercnél  tovább,  álmodtam.  Más  szót  nem
tudok rá használni, bár eszméletlen voltam, mégis
érzékeltem valamit.
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Először csak feketeséget „láttam”, belezuhantam.
Aztán  valahogy  simogató  fényességbe
csöppentem, kellemes és meghitt légkör vett körül.

A fényből egy alak bontakozott ki, s ölelésre tárta
két karját. Feje körül a ragyogás glóriát formált, és
fénysugarakat  bocsátott  ki  minden  irányba,  de
mindenekelőtt olyan hatalmas szeretetet, amellyel
még soha nem találkoztam az életemben,  pedig
gyakorló  anya  vagyok.  Ez  a  leírhatatlan,  jóleső
szeretet dominált az egész látomás alatt.

A lény haja  aranylott  a  fényözöntől.  Meglepődve
tapasztaltam,  hogy  egyszerre  képviselte  mindkét
nemet. A nőt és a férfit. És nemcsak éreztem ezt,
de tudtam is. Egy jó nagy adag szeretettel teljes
sugárzást  kaptam  tőle.  A jelenség  maga  volt  a
boldogság.

Ezek  után  arra  lettem  figyelmes,  hogy  baráti
beszélgetést  folytatok  körülbelül  hét-nyolc  fehér
ruhás  emberrel.  A  legmeghökkentőbb  pedig  az
volt,  amikor  felismertem  őket.  Tőlem  balra
félkörben  foglaltak  helyet  az  elhunyt
hozzátartozóim halálozási sorrendben. Én ültem a
legszélén.
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A távolabbiak,  a  régebben  elhunytak,  már  kicsit
homályossá váltak, de a hozzám közelebb levőket
még  élesen  láttam.  Közvetlenül  mellettem  a
nagymamám  ült.  Ő  halt  meg  utoljára,  és
lényegében vele társalogtam. Na, nem szavakkal,
hanem  gondolatokkal.  Magára  a  beszélgetés
tartalmára  nem emlékszem,  csak  a  hangulatára.
Nagyon kellemes, baráti és megnyugtató volt. Az
utolsó,  amit  fel  tudok  idézni,  hogy  a  nagyim  a
becenevemen  szólított,  és  váratlanul  elkezdett
sürgetni:

– Anduskám, menned kell!

Ugyanúgy aggódott, mint amikor régen nála voltam
látogatóba, nehogy lekéssem az utolsó, esti buszt.
Nem  akaródzott  menni,  de  beletörődve  és
kelletlenül ezt mondtam:

– Na jól van, megyek. – És abban a pillanatban
felébredtem.

Azelőtt nem voltam túlzottan vallásos, inkább csak
a biztonság kedvéért hittem Istenben.

Most szemernyi kétely sincs bennem.
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Vasárnapi harangszó
Írta: Kiss Enikő

Egy decemberi vasárnap este történt. A köd leple
szürke fátyolként terült el a kis falun, jelezve a tél
beköszöntét.  Az  utcák is  megváltoztak,  mióta  az
őszi  színkavalkádot  felváltották  az  út  szélén
sorakozó lombtalan fák. A lámpák már mind égtek,
igaz, alig múlt el öt óra.

Az összkép olyan különleges harmóniát sugárzott,
amelyet ritkán érez az ember.

Nagyon  megnyugtató  volt  itt  lenni,  távol  a
nagyváros zajos  rohanásától.  A főutcán  sétáltam
hazafelé.  Nagy  meglepetésemre  senki  sem  jött
velem  szembe,  kihalt  volt  minden.  Nem  igazán
kellett  sietnem,  szóval  volt  időm  kicsit
belemélyedni a gondolataimba.

A  legkülönfélébb  érzések  kavarogtak  bennem,
amelyeknek az okát nem tudtam megfejteni. Egy
ideje  már  nem éreztem azt  az  összhangot,  mint
régen.

Ez  a  kis  falu  az  otthonom,  itt  nőttem fel.  Mióta
elköltöztem, már más érzés hazajönni.

Hihetetlen, hogy régen milyen hétköznapi volt  az
itteni  élet.  Sosem  álltam  meg  megfigyelni,
mennyire gyönyörű minden: a felkelő nap, az igéző
hajnalok,  ahogy  ősszel  a  kertek  színes
avartakaróba burkolóznak, nyáron pedig mintha új
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életre kelt volna az egész. Mostanra átértékeltem
ezeknek a dolgoknak a fontosságát.

Annyira lefoglalt az elmélkedés, észre sem vettem,
hogy nem fordultam le a házunk felé vezető útra.

A közelben megkonduló  harangok hangja  térített
vissza  ismét  a  valóságba.  Ahogy  felnéztem,
megpillantottam kicsiny templomunk tornyát. Évek
óta nem tértem be ide, pedig az egész családunk
aktívan gyakorolja  a vallását,  engem is  katolikus
hitben neveltek fel szüleim.

Néhány évvel ezelőtt valami megtört bennem ezzel
kapcsolatban, most  mégis vágyódva emlékeztem
vissza  azokra  a  régi,  gondtalan,  boldog
gyermekéveimre,  amikor  az  egész  család  együtt
vett  részt  a  vasárnapi  szentmisén.  Hatalmába
kerített egy különös érzés, hogy ma este nekem is
ott kell lennem.

A templom nem volt  messze, alig néhány percet
sétálhattam,  mire  odaértem.  Kicsit  félve  mentem
fel a lépcsőn, a bejárat felé. Azt hiszem, volt még
bennem egy  kevés visszakozás,  de szerencsére
ezt  gyorsan  sikerült  legyőznöm.  Lenyomtam  a
kilincset és beléptem az ajtón.

Nem  is  emlékeztem,  hogy  ilyen  csodálatos
belülről. A falakat bibliai jelenetek freskói ékesítik,
mindenütt barokk stílusú aranyozott díszítések és
faragott szobrok láthatók.
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A  padok  mindig  tele  vannak  emberekkel.  A
vallásnak erős közösségkovácsoló szerepe van itt
vidéken.

A  helyiek  körében  hosszú  évtizedek  óta  az  a
hagyomány,  hogy  vasárnap  esténként
összegyűlnek a közös istentiszteletre. Ez az, amit
én elfelejtettem, mióta elköltöztem a nagyvárosba.

Amikor  beértem,  énekszó  zengett,  ezután
következett  a  prédikáció.  A  témája  számomra
nagyon  aktuális  volt,  ugyanis  a  tékozló  fiú
történetéről  beszélt  az  atya.  Az  isteni  kegyelem
végtelenségéről  és  határtalanságáról.  Arról  a
mindent átható szeretetről, amit sehol máshol nem
tapasztalhatunk meg.

Pontosan ezt éreztem akkor. Olyan jó volt ott lenni,
mintha  egy  hosszú  út  végén  hazatértem  volna.
Rájöttem,  hogy  ez  hiányzott  az  életemből,  ezért
éreztem elveszve magam.

Az  az  útmutatás,  amit  a  hit  ad,  semmihez  sem
fogható. A harangok kongásával kezdődött. Ennek
a  hétköznapi  dolognak  köszönhetem,  hogy
visszataláltam Istenhez.

Őszintén  hiszem  azt,  hogy  az  igazi  csodák
mindannyiunk  életében  jelen  vannak.  Igaz,  nem
olyanok, mint amiket a filmekben láthatunk vagy a
regények  oldalain  olvashatunk.  Nem
külsőségekben  vagy  látványos  szenzációkban
mutatkoznak meg.  Az igazi  csodák akkor  jönnek
létre,  amikor  rá  merjük  bízni  magunkat  arra  a
sugallatra, amelyet az égiek küldenek számunkra.
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Kettétört álmok
Írta: H. Fajth Evelin

–  A  pokolba  ezzel  az  időjárással!  –  Mérgesen
sepertem le az esőcseppeket szövetkabátomról és
szoknyámról,  mialatt  behúzódtam  egy
elhagyatottnak látszó panzió ajtajához.  Az autóm
csődöt  mondott,  eltévedtem, és el  fogok késni  a
tárgyalásról.

Minden  bátorságomat  összeszedve  hangosan
kopogtam az ajtón.  Amikor  nem kaptam választ,
megráztam  vörös  hajam,  és  megpróbáltam
benyitni. Meglepetésemre az ajtó kinyílt.

–  Hahó!  Bocsánat,  de  elkapott  a  vihar…  -  A
hangom  remegett,  míg  a  folyosón  beljebb
lépdeltem.  Halovány  fényt  láttam  az  egyik
szobából kiszűrődni.

Idős asszony ült egy ónémet fotelben, mellette egy
lány a tüzet piszkálta a kandallóban. A lány riadtan
hátranézett, vörös copfjai arca körül repkedtek.

– Sajnálom, nyitva volt az ajtó! Én csak szeretném
kicsit meghúzni magam.

– Jöjjön beljebb, kedvesem! – szólt az idős hölgy.
– Én is épphogy a zivatar előtt érkeztem.
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A  kandallóhoz  léptem,  hogy  megmelegedjek,
közben körbenéztem a szobában. A falak dohosak
voltak,  a  csíkos  tapéta  itt-ott  félig  lepergett,  a
mennyezetet pedig pókhálók szelték át.

Egyedül az asszony fotelje látszott vadonatújnak.

– Lizi, kérlek, igazítsd meg a pokrócot a lábamnál!

– Máris! – A lány készséggel hajolt le, hogy kellően
betakarja az idős asszonyt. Mintha a nagymamája
lenne.

Miután  végzett,  odasétált  a  szoba  túlfelén  lévő
ódon  ebédlőasztalhoz.  Rajzlapokat,  festékeket,
ecseteket vett elő a táskájából.

Ahogy  közelebb  araszoltam,  megakadt  a
tekintetem az egyik festményen. Olyan ismerősnek
tűnt.  Eszembe  juttatta,  milyen  rég  festettem.  A
lányra  pillantva  furcsa  érzés  lett  úrrá  rajtam.
Kapucnis  pulcsit,  világoskék,  koptatott
trapézfarmert  viselt,  és  sötétkék  tornacipőt.  Úgy
nézett  ki,  mintha  egy  húsz  évvel  ezelőtti
gardróbszekrényből öltözködött volna.

Az  órámra  pillantottam,  miközben  a  kelleténél
hangosabban felsóhajtottam.

– Siet valahová? – kérdezte az idős hölgy.

– El kell jutnom egy fontos értekezletre. Elő fognak
léptetni cégvezetőnek, de a vihar keresztülhúzta a
számításaimat.
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–  Biztos,  hogy  a  vihar?  –  nézett  mélyen  a
szemembe az asszony.

Összeráncoltam a homlokomat.

–  Isten  útjai  kifürkészhetetlenek!  –  bólogatott  az
asszony  mindentudón.  –  Mindig  csak  az  a
rohanás…

– Viccel?!  – Futótűzként  terjedt  végig bennem a
düh. – Főiskoláskorom óta azon dolgozom, hogy
ne kelljen szűkölködnöm semmiben!

– Miért? A pénzzel mindent meg tud venni?

Egy  pillanatra  megtorpantam.  Ez  a  nő  belelát  a
lelkembe?

–  Mi  lett  a  gyermekkori  álmaival?  –  tett  fel  egy
újabb kérdést.

Az arcát fürkésztem. Ahogy egyre több figyelmet
fordítottam rá, annál ismerősebbnek tűnt…

– Ezt miért kérdezi? – szólaltam meg gyanakvón.

–  Látom,  hogy  fáradt  és  feszült.  Az  idővel
versenyzik,  miközben elmennek maga mellett  az
évek. Elfelejtett harcolni az álmaiért?

Emlékek rohantak meg.

– Tudja, olyan voltam, mint maga: ambiciózus és
törtető – sóhajtott a nő keserűen.

– És mi történt?

– Kettétörték az álmaimat.

– Az enyémeket is…

– Hogyan történt, Dóra?
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A karjaimat keresztbe fontam.

–  A  nagymamám  meghalt  a  tizennyolcadik
születésnapom után.  Nem tudtam megmenteni…
Ő mindig  arra  tanított,  hogy  sose  adjam fel.  Én
mégis  elfelejtettem  az  álmaimat,  a  céljaimat,  a
vágyaimat. Pedig mindig is festő szerettem volna
lenni.

– És miért nem lett?

–  Én…  –  Hirtelen  megakadtam,  miközben  úgy
éreztem, lelassult az idő. – Hogyan nevezett?

– Mire vágynak az emberek, Dóra?

– Honnan tudja a nevemet? – forgott velem a világ.

– Mindent tudok rólad Vermesi Dóra Alíz!

Elakadt a lélegzetem.

Az  idős  asszony  komótosan  állt  fel  a  fotelből,
miközben a takaró a földre hullott. Vállára terített
gyapjúkabátját óvatosan húzta le magáról. Velem
szemben  állt.  Mindazok  ellenére,  hogy  az  évek
alatt  felgyülemlett  gondok,  terhek  súlya  a  vállát
nyomta,  csinos  volt.  Vajszínű  sálját  finom
mozdulattal  tekerte  le  nyakáról.  Elég  volt  egy
pillantás.

– Az nem lehet! – szaladt ki a számon.

Remegő  léptekkel  indultam felé,  és  a  nyakában
lógó medálhoz nyúltam.

„Alízkámnak” – állt a hátulján. Ugyanez a kereszt
lógott az én nyakamban is. Ez hogy lehet?!

–  Mit  mondott,  hogy  hívják?  –  Belenéztem
világosbarna szemeibe. Kicsit sárgult az évek alatt,
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és  néhány  fekete  pötty  keretezte  a  különleges
szempárt.

–  Nem  mondtam  –  mosolygott  rám,  miközben
lágyan megsimogatta az arcomat.

Jólesett,  mégis elléptem tőle,  és a fiatalabb lány
felé  indultam,  aki  tágra  nyílt  szemekkel  bámult
rám. Tömérdek lánc függött a nyakában, én mégis
csak egyet kerestem. Ott lógott, elbújva, leghátul.
A  nyaklánc  hátulján  azonban  semmilyen  felirat
nem  látszott.  Hiszen  a  nagymamám  csak  a
tizennyolcadik  születésnapomra  karcolta  bele  a
feliratot! Lenéztem az asztalon heverő festményre,
amit  jómagam  készítettem  még  évekkel  ezelőtt.
Hogy  is  felejthettem  el?  Miért  dobtam  el  az
álmaimat?

A  nagymamám  ösztönzött  mindig  arra,  hogy
fessek.

– A Lizi az Alíz becézett formája, igaz?

A lány aprót biccentett.

A  valóság  és  a  képzelet  között  ingadoztam.
Kapkodtam a fejem a két nő között.  Azonos arc,
azonos  tekintet,  mégis  évekbeli,  tapasztalatbeli
különbség.

Az idős asszony felé fordultam.

– Lizi és maga is én vagyok?

Mindketten mosolyogva bólintottak.
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LÉNYECSKE
Írta: Kincses János

Anyuka  és  Kislány  a  település  szélén  laktak
takaros,  egyszerű  házukban.  Az  épület  előtt  az
utcai  kerítésig  kicsi  előkert  virult  különleges
virágokkal.  Hátul  zöld,  selymes  pázsit,  néhány
ízletes gyümölcsű fával. Helyett kapott még itt egy
kis szerszámos kamra, egy hinta és egy babaház.

Itt  laktak  ők,  már  lassan  egy  évtizede;  egészen
pontosan, Kislány megszületése óta. Az első évek
a  lassan  tovakúszó  idő  hátán  már  nagyon
messzire kerültek tudatukban; csak egy benyomás
maradt  utánuk:  nehéz  volt,  de  nagyon  szép.  A
jelent  pedig,  amelyen  az  utóbbi  jó  pár  évet  kell
értenünk, derűs, változatos, egymás tiszteletén és
szeretetén  alapuló  állapotként  élték  meg.  Pedig
sokban különböztek egymástól.

Anyuka  gyakorlatias,  határozott,  céltudatos;  a
realitások  talaján  és  mezején  verhetetlen.  Ezzel
együtt  odaadóan  szereti  kislányát.  Kislány  pedig
játékos,  álmodozó,  mindent  készségesen
befogadó, szertelen gyermek. Feltétlen szeretettel
ragaszkodik  anyukájához.  Hogy  ilyen  csak  a
mesékben létezik? Akkor ez lehet …egy mese. De
ha  igazán  értenénk  Kislány  személyiségét,
cseppet  sem  csodálkoznánk.  Az  ő  számára  a
valóság  és  minden,  ami  azon  túl  van,  nem
különbözött élesen egymástól.
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Az,  hogy  éppen  a  babaházban  játszott,  vagy  a
leckét írta, szinte ugyanazt jelentette neki.

Tanuláskor saját  magát  képzelte kedvenc babája
helyébe,  aki  szeretne  örömet  szerezni
édesanyjának  azzal,  hogy  jó  jegyeket  hoz  az
iskolából.

Vagy  ha  takarítania  kellett,  akkor  „egy  kedves,
fáradt  tündérnek”  segített  nagy  örömmel  rendbe
tenni „kristálypalotáját, hogy fogadni tudja tündér-,
manó-  és  törpe  vendégeit”.  Nincs  abban  semmi
különös  tehát,  hogy  sohasem  került  szembe
édesanyja  akaratával,  aki  viszont  minden
gondolatát leste szófogadó, kedves gyermekének.

Igaz,  volt  egy-két  eset,  amelyek  megbolygatni
látszottak ezt a harmóniát közöttük; de végül ezek
is mindig elrendeződtek valahogy. Egyszer például
egy sérült kismadarat akart Kislány bent, a házban
ápolni, akár a saját ágyában is, de ezt sehogy nem
engedte meg Anyuka: 

– Összepiszkítana mindent! 

De  abba  beleegyezett,  hogy  az  egyik  fa  ágára
fészket készítsen a kis betegnek. Ennyi elég is volt
a lelkes betegápolónak. Belehelyezte pártfogoltját
a  fára  szerelt  dobozkába,  betakargatta,
megsimogatta,  még  altatódalt  is  énekelt  neki.
Utána olyan békésen aludt,  mintha maga mellett
tudhatta  volna,  puha,  meleg  ágyában.  Nem
nyugtalankodott, mint más gyerek tette volna; hogy
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nem esik-e valami bántódása a kis vendégnek, és
nem duzzogott, háborgott. Még reggel sem, amikor
nem találta alvóhelyén a kis madarat.  Biztos volt
benne, hogy eljött érte az anyukája, és hazavitte
magával.  (Fel  sem  merült  benne,  hogy  esetleg
édesanyja vagy egy kóbor cicus lehetett a ludas…)

Máskor  meg  egy  koldus  hevenyészett  bódéját
szerette volna kitakarítani, de édesanyja higiéniai
okokra hivatkozva inkább megígérte, hogy majd ő
elrendezi  a  dolgot.  Beleegyezett,  megbízott
szülőjében. Arra nem is gondolt, hogy esetleg csak
el akarja terelni figyelmét a problémáról.

Így  éltek  ők,  nap  mint  nap  tették  a  dolgukat,
végezték  feladataikat  –  teljes  egyetértésben  és
szeretetben.  Egy  ilyen  átlagos  napjuk  vége  felé
kedvenc parkjukban sétálgattak. Hatalmas platán-
és vadgesztenyefák alatt vezetett a sétaút, melyet
kétoldalt  virágok  és  bokrok  szegélyeztek.  Ez
utóbbiak  némelyike  még  Anyukánál  is  nagyobb
volt.  A nap  elköszönni  látszott  a  távoli  látóhatár
szélén,  így ide is  bekúszott  lassan a szürkeség.
Először csak a fény helyét vette át, aztán lassan
mindent sötéten árnyalt. Már nem lehetett átlátni a
fák  lombján  és  a  bokrok  sűrűjén.  Ahogy  lassan
elhaladtak az egyik mellett, a levelek, ágak mintha
megmozdultak  volna.  Odapillantottak,  de  nem
ijedtek  meg  különösebben,  mert  gyakran
megesett,  hogy  eltévedt  labda  gurult  ki  onnan,
vagy  madár  röppent  fel  szárnyaival  riadtan
csapkodva. Sőt, egyszer egy kismacska ugrott ki
miákolva és gyorsan eliszkolt. De ez most egészen
más volt!
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Ami előkerült  a  bozótból,  semmihez és senkihez
nem volt fogható. Mondhatjuk tündérnek, manónak
vagy  angyalkának  –  bár  nem  volt  se
varázsvesszője,  se  szárnya.  Lehetett  kisfiú  vagy
kislány.

Láthattuk  soványnak,  zömöknek  vagy  éppen
pufinak. Nem ember volt, mégis mintha magunkra
ismernénk benne valamiképp.

Nem volt  se  nagy,  se kicsi.  Ami  viszont  az  első
pillanattól egyértelmű volt és mindvégig jellemezte;
az  valami  megfoghatatlan  kedvesség  és
magabiztosság.

– Ki lehet? Mi lehet? Hogy került ide? Mit akarhat?
Eddig  is  itt  „lakott”?  …A bokorban?  Miért  nem
találkoztak  eddig  még  sohasem?  –  Ilyen  és
hasonló kérdések merülhetnének fel bárkiben egy
hasonló találkozás alkalmával. De ők ketten csak
vártak csendben, figyelmesen. Amikor megszólalt
–  nevezzük  így!  –  Lényecske,  hát  az  valami
különös  volt!  Furcsa,  értelmetlen  hangokat
hallatott. Először valami ilyesmit:

– Sz… e… n… sz… ü… b…! – Aztán: – N… ö…
h…  ú…  t…  –  Közben  valami  halk  lüktetés
hallatszott.

Anyuka  kérdőn  nézett  Kislányra,  aki  odafordult,
mintha tényleg lenne ott valaki. Kislány vissza, rá,
mosolyogva. Lényecske újra hangokat adott ki:

– R… e… t… ö… n… é… n… b… v…! – (Újra a
lüktetés.)

– Csak nem egyik mesebeli barátod bújt meg itt a
bokorban?  –  kérdezte  anyuka,  aki  persze
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egyszerre  értette  kislánya  viselkedését.  Kislány
ránevetett,  és  nagy  komolyan  viszonozta
Lényecske „szavait”. 

– H… e… m… i… n… b… v…! – Az ő beszédét is
nagyon halk dobogás kísérte. 

– Látom, könnyen szót értesz vele – így Anyuka. Ő
maga  látszólag  nem  ment  bele  a  játékba,  de
érdeklődéssel figyelte a fejleményeket. Lényecske
ismét: 

– L… a… ny… u…! (Lüktetés.) 

Erre Kislány: 

– H… e… é… i…! (Dobogás.) 

Ekkor  hirtelen  lépések  hallatszottak  a  szemközti
kavicsos  útról.  Lényecske  szempillantás  alatt
eltűnt. 

–  Jót  beszélgettetek  –  mondta  Anyuka,  különös
árnyalattal a hangjában –, de most már menjünk,
mert sötétedik. 

Kislány  szó  nélkül  megfogta  anyukája  kezét  és
elgondolkodva  lépegetett  mellette.  Anyuka
gyengéden szorította a kicsi, meleg kezecskét. Az
ő  gondolatai  is  valahol  nagyon  messze
csavarogtak.

Hamarosan  hazaértek,  lemosták  magukról  az  út
porát és megvacsoráztak. Egy idő múlva Anyuka
megszólalt: 

– Kicsim, beavatnál abba a fura jelenetbe, ami ott
a parkban történt? 

– Nem játék volt, anyukám, tényleg találkoztam ott
Valakivel – mondta Kislány nagy komolyan. 
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– Én is úgy gondolom – nézett rá sokat sejtetően
anyukája –, hiszen beszéltél is vele. Értetted is azt
a furcsa nyelvet? Mert válaszoltál is neki. 

–  Hát  ez  egyszerű!  Csak  a  szavak  első  betűjét
mondta ki hangosan, mert ő nem tud beszélni. A
szeme  beszél  helyette…  és  a  többit  a  szíve
eldobogja. De szívesen lefordítom neked: Először
így  köszöntött  bennünket:  „Szép  estét  nektek,
szeretettel üdvözöllek benneteket!” És… – akarta
folytatni Kislány, de anyukája közbevágott: 

– Ahá, értem – és már mondta is szó szerint az
elhangzott  mondatokat:  –  „Nagyon  örülök,  hogy
újra  találkozhatunk!”  „Remélem,  ti  is  örültök
nekem!”. – Kislány nem jutott szóhoz.

– „Én boldog vagyok!” – idézte tovább Anyuka a
parkban  hallott  párbeszédből,  és  csak  mondta,
mondta:  –  „Hidd  el,  mi  is  nagyon  boldogok
vagyunk!”  –  ismételte  Kislány  válaszát,  és
titokzatos  mosolyt  küldött  feléje.  Végül  már
kacagva  ismételte  Lényecske  fura  szavait:  –
„Legszívesebben a  nyakadba  ugornék”  –  de  ezt
Kislány  már  nem  várta  végig;  egy  ugrással
anyukájánál  termett,  nyakára  fonta  vékonyka
karjait. De olyan erősen szorította vele, hogy alig
kapott levegőt. Anyuka is átölelte a forró, pihegő
gyermeket.  Lassan  kibontakoztak  egymás
karjaiból. 

–  Te  tudtad?  –  kérdezte  Kislány  csillogó
szemekkel. 

–  Már  nagyon  régóta  –  felelte  Anyuka  meg-
megrebbenő  pillákkal.  –  Amióta  megszülettél,
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olyan sírósan, gyámoltalanul és szeretnivalóan…!
– Itt elcsuklott a hangja. – Mit gondolsz, ki segített
nekem  felnevelni  téged,  ki  állt  mellettem  a
legnehezebb időkben,  amikor… édesapád… már
nem  tudott…  nem  tehette…  –  Megsimogatta
kislánya  göndör,  szőke  fürtjeit  és  folytatta:  –
Lényecske mindig velünk volt, mindig segített; egy
pillanatra sem hagyott el bennünket. Benne mindig
megvolt  az  az  erő,  ami  belőlem  hiányzott.
Számára  nem létezett  megoldhatatlan  probléma.
Mit gondolsz, hova tűnt, nehogy valami bántódása
essen  a  sérült  madárfiókának  kint  a  „doboz-
fészekben”? Lényecske keresett neki pártfogót, aki
felnevelte. 

–  Akkor  tényleg  nem  a  cica  volt?  –  sóhajtott
megkönnyebbülve  Kislány.  –  Azt  is
megbocsátottam volna… 

–  Te  kis  butus,  hát  hogyaaan…?  –  Anyuka
szeretettel  magához  vonta  gyermekét  és  sötét
szeme gyöngycsillogással  válaszolt  a kicsi  barna
fénylő szempárnak. – A kedves koldus néninek is
Ő fordította jóra a sorsát! Nálunk nem fért volna el
az  egyetlen  szobácskánkban.  Ezért  Lényecske
talált  neki  társat,  aki  szerette,  támogatta;  azóta
már takaros házikóban laknak nem messze tőlünk.
És  még  sorolhatnám  reggelig  Lényecske
leleményes megoldásait…

– Ilyen anyukám csak nekem van! – fészkelte be
magát Kislány anyukája ölébe. 

–  Ilyen  kislányom  pedig  csak  nekem  lehet  –
csókolta  meg  Anyuka  a  szívére  hajló  drága
fejecskét. – Tudd meg! Lényecskéje mindenkinek
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van!  Hívhatjuk  bárhogy,  képzelhetjük
bármilyennek. Ha hisszük, ha nem, mindig velünk
van,  mindig  a  rendelkezésünkre  áll.  És  ha
szükségünk van rá,  találékonyságban senki  nem
múlhatja felül!

Akár a Szeretet…

   215



Nektek pedig…
(…még  a  hajatok  szálai  is  mind  meg  vannak
számlálva) (Lukács 7)

Írta: Bernadett Kurucz

Életem  nagy  fordulópontjának  nem  tudom
meghatározni a pontos időpontját, de mindig is úgy
éreztem,  hogy  van  bennem  valami  potenciál,
valami,  ami  munkálkodik  bennem,  és  egyszer
szárba szökken majd. De ez nem az én érdemem
lesz.

Nem  sokra  emlékszem  a  gyerekkoromból:
gondolatokra  szinte  egyáltalán,  hanem  csak
gazdag  érzelmekre.  Történésekre  sem  nagyon,
szerintem azért,  mert mindig a belső világomban
éltem,  „a  fejemben”,  nem  pedig  a  valóságos
világban.  A  nagymamám  mélyen  vallásos  volt,
vallásosan nevelt, de talán már akkor tudtam, hogy
én többre vagy másra vágyom. Az általa mutatott
út  tele  volt  külsőségekkel  és  elvárásokkal,
embereknek  való  megfeleléssel,  én  pedig
öntörvényű  voltam,  különc,  kamaszként  pedig
lázadó.

Ugyanakkor  meghatározó  volt,  amit  tőle  láttam,
felnéztem rá és szerettem, és egy időben anyám
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helyett anyám volt. Tudtam, hogy ő szereti az Urat
és állhatatos, viszont én egy élettel teli, belső útra
vágytam. Soha nem osztottam meg vele, hogy én
is azon az úton akarok járni,  amin ő,  csak kicsit
máshogy,  még  tisztábban,  még  jobban,  és  a
családom sem tudta, hogy én erre vágyom.

Az  elsőáldozásom  napja  számomra  nagyon
különleges volt, habár nem emlékszem, hogy meg
tudtam-e  fogalmazni,  hogy  miért.  Úgy  éreztem,
hogy ez életem addigi  legboldogabb napja,  hogy
ez a nap valamiért különleges, hogy kötöttem egy
szövetséget Istennel, ami talán még erősebb lesz
később. Aztán hosszú kitérő következett: fájdalmas
és  keserédes  évek,  első  szerelem,  majd  utána
még sok másik, emberek, találkozások, élmények,
érzelmek,  csókok,  könnyek,  csalódások,  sok
bánat,  de  időnként  intenzív  öröm  is,  egyszer
mindenkitől  távol,  máskor  mindenkihez  közel…
útkeresés,  önfelfedezés,  és  sokszor  a  sötétség
tátongó  üressége,  a  semmi  ága,  meg  nem
értettség és sok egyedüllét.

Egyszer még a nagymamámtól kapott rózsafüzért
is eltéptem, amit ő sosem tudott meg, de sok-sok
évvel később kapott tőlem egy hófehér, gyönyörű
rózsafüzért. Bárhol is voltam, bármit is gondoltam
és bárhogy is  viselkedtem, az Atya nem hagyott
soha teljesen magamra.
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Sőt,  vezetett  az  úton,  és  sosem  hagyta,  hogy
teljesen letérjek arról az útról, amit ő előkészített
nekem.

Már  gyógyulni  kezdtem  lelkileg,  amikor  újra
elkezdtem intenzíven imádkozni, és felépíteni egy
személyes  kapcsolatot  Istennel.  Kezdetben  csak
akkor imádkoztam, ha segítségre volt szükségem,
de egyre jobban átadtam magam Neki. Volt, hogy
szorult helyzetben voltam, pl. nem tudtam, hogyan
jutok aznap haza, és csak imádkoztam, mert más
eszközhöz nem tudtam nyúlni. Ekkor stoppoltam,
beszálltam  egy  idegen  kocsiba,  de  mivel  előtte
kitartóan imádkoztam, így tudtam, hogy nem érhet
nagy  baj  egyetlen  kilátástalannak  vagy
veszélyesnek tűnő helyzetben sem. Volt Valaki, aki
minden helyzetből kimentett, aki mindig velem volt,
és  ennél  többet  nem kívánhattam volna.  Amikor
beszálltam  abba  az  idegen  kocsiba,  ott  lógott
előttem egy rózsafüzér, és akkor már tudtam, hogy
jó  helyen  vagyok,  és  ezt  a  valakit  Isten  küldte
aznap hozzám.

Sokszor  veszélyesen  közlekedtem,  veszélyes
emberek közé kerültem, de soha nem adtam fel
annak a belső hitnek és meggyőződésnek akár a
leghalványabb reményét  is,  hogy  van  valaki,  aki
bármikor  képes  megmenteni,  és  újra  élővé  tud
tenni engem.
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Persze  most  már  úgy  látom,  hogy  Ő átérezte  a
szenvedésemet,  és  magamon  keresztül  neki  is
fájdalmat  okoztam,  de  a  szenvedés  is  kellett
ahhoz, hogy az áhított belső útra rátaláljak. A mai
korban az az ember, aki nem szenved, „belealszik”
a világba. Elkábítja a rengeteg külső inger, a sok
tárgy,  a  kényelmi  eszközök,  a  pénz,  rosszabb
esetben pedig a hatalom is.

Azok  a  kérdések,  hogy  honnan  jövünk,  merre
tartunk  és  ki  teremtett  minket,  annyira  erősen
belénk vannak kódolva, hogy sok-sok pótlék (a mai
embernek inkább bálvány), és még több tévelygés
vagy nem tudás szükséges ahhoz,  hogy ezek a
kérdések  kiiktatódjanak,  vagy  legalábbis  mélyen
száműzzük őket tudatunk mélyére,  ahonnan már
elő  sem  kerülnek,  csak  ha  már  közel  a  vég.
Tizenkilenc  évesen  egyetemre  mentem,  ezután
sokat tapasztaltam, de valami mindig hiányzott az
életemből,  és  úgy  éreztem,  hogy  semmi  addig
ismert dolog nem elégíti ki teljesen az érzelmi és
intellektuális igényeimet.

Egy bizonyos fokig tudtam azonosulni  különböző
nézetekkel,  elképzelésekkel  és  személyekkel,  és
mivel nagyon nagy tudásvágyam volt, így mindig új
ismereteket  és  új  utakat  kerestem,  de  a  mai,
közkedvelt  spirituális  „irányzatokat”  idővel  mindig
tévútnak  éreztem.  Egyetemi  tanulmányaim  vége
felé azonban belebotlottam egy olyan témába, ami
teljesen magával ragadott.
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A műfordítástól jutottam el a vallás témájáig, egy
19.  századi  német  teológushoz.  Nekem csak  rá
kellett lépnem az útra, ami feltárult előttem, és ami
azóta  egyre  szélesebb,  világosabb,  tisztább  és
egyenesebb.  Utólag  visszanézve  a  legnagyobb
csoda  számomra  az  volt,  amikor  rájöttem,  hogy
Isten  mennyire  határtalanul  bölcs,  és  képes
teljesen észrevétlenül vezetni az embert, akit aztán
bármilyen  úton-módon  eljuttat  oda,  ahová
szeretne,  sokszor  olyan  események és  emberek
láncolatán  keresztül,  hogy  ezt  senki  más  nem
tudná  ilyen  részletesen,  precízen  és  okosan
kivitelezni.

A Bibliát előtte soha nem olvastam igazán, de Isten
a  saját  nyelvemen  szólt  hozzám,  először  az
olvasás szeretete által. Amikor csak betértem egy
könyvesboltba, egyből vonzotta a tekintetemet az
összes Róla szóló írás.

Először  egy  rövid,  harminc  napos
bibliatanulmányozással  kapcsolatos  könyv  a
Zsoltárokról,  amivel  egy  izgalmas  utazás  vette
kezdetét,  és  még  nem  tudom,  hol  lesz  a
végállomás,  de  hátralevő  életemet  az  Ő
tanulmányozásával szeretném tölteni.
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Te vagy a kősziklám
Írta: Eduard Lazok

Mi is az a „hit”??

A  világ  egyik  legtöbbet  feltett  kérdése  ez,
sokakban felmerült már. Vajon megválaszolható-e?
Meg kell-e válaszolni ezt a kérdést egyáltalán?

Létezik-e  halál  utáni  élet,  van-e  Isten  vagy  egy
felsőbb hatalom, ami ítélkezik felettünk, és a végén
majd elbírálásra vagy számadásra kerülünk valaki
előtt?

Nem  tudom  megmondani,  és  talán  senki  sem
tudja,  hiszen  ha  így  van,  az  csak  halálunk  után
derül majd ki számunkra.

Az én életemben fontos szerepet tölt be a hit és az
Istennel való kapcsolat.

Neveltetésemből  adódóan  katolikus  vallású
vagyok, ahogy a családom is. Hadd meséljek arról,
én hogyan találtam rá Istenre.

Nem születtem gazdag családban és sokat kellett
nélkülöznünk, nekem és a két öcsémnek is. Nem
járhattunk  mindig  a  legszebb  és  legdrágább
ruhákban az iskolába,  hiszen néha az is  gondot
okozott, hogy mi lesz a vacsora este az asztalon.
Édesapám  és  édesanyám  mindketten
munkásemberek,  mióta  az  eszemet  tudom,
keményen dolgoztak, hogy nekünk a tőlük telhető
legtöbbet  tudják  megadni.  Míg  gyerekek voltunk,
nem  igazán  éreztük,  vagy  inkább  csak  nem
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értettük meg, hogy nélkülöznünk kell, hiszen még
nem is voltak olyan fontosak ezek a dolgok. Ahogy
telt az idő és kezdtünk felnőni, már kezdtük érezni
azt, hogy nem kaphatunk meg mindent, amit más
tehetősebb  gyerekek  igen.  A  származásunkból
adódóan elég sok bántás és kiközösítés ért, amit
gyerekfejjel nem tudtam kezelni, és nem értettem,
miért bánnak velem másképpen a többiek.

Már  gyermekkoromban  hallottam  a  vallásról  és
Istenről, viszont nem értettem meg, ha Isten maga
a  jóság  és  a  szeretet,  akkor  engem  miért  nem
szeret,  miért  engedi,  hogy  bántsanak  és
kiközösítsenek.  Egyre  távolabbinak  éreztem
magamtól Istent és a hitet.

Azt  gondoltam,  ha  van  is  Isten,  akkor  engem
nagyon  nem  szeret,  így  hát  én  sem  akarom  őt
szeretni.  Ekkor  tizenöt  éves  lehettem,  mikor
elfordultam  a  hittől  és  Istentől.  Az  idő  persze
sosem  áll  meg,  én  is  egyre  idősebb  lettem,
észrevettem,  hogy  olyan  dolgok  történnek
körülöttem és az életemben, amikre nem tudtam
racionális  választ  adni  sem  magamnak,  sem
másnak.

Tizenhét  éves  voltam,  amikor  a  papám  –  aki
számomra  az  egyik  legfontosabb  ember  az
életemben  –  infarktust  kapott.  Beszállították  a
kórházba,  és  az  orvosok  felkészítettek  minket  a
legrosszabbra. Sosem felejtem el, mikor a főorvos
a mondandója végén azt mondta: „ne adják fel a
reményt, és a Jóisten magukkal lesz’’.

Ez  az  egy  mondat  akkor  nagyon  megragadt
bennem, és egy érzés járta át az egész lényem.
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Olyan volt ez, mint amikor az emberen végigszalad
a  hideg  és  hirtelen  megvilágosodik.  Abban  a
pillanatban, amikor rajtam is végigszaladt a hideg,
mintha  egy  hang  a  fejemben  azt  mondta  volna:
még nem jött el a papám ideje.

Azon a hétvégén elmentem a templomba. Ahogy
beléptem,  éreztem,  hogy  valaki  figyel  és  velem
van. Mintha egy puha kéz a vállamra tette volna a
kezét, bekísért volna és a helyemre ültetett volna.
A pap a misén mintha csak nekem prédikált volna,
a bizalomról és a szeretetről beszélt. A mise után
bent  maradtam és  Istenhez  szóltam.  Kértem őt,
hogy  gyógyítsa  meg  a  papámat.  Abban  a
pillanatban, ahogy befejeztem az imámat, éreztem,
hogy  minden  rendben  lesz.  Tudtam,  hogy  Isten
hallott  engem  és  segíteni  fog.  Akkor  ott  bent  a
templomban kaptam vissza a hitemet.  Egy olyan
elmondhatatlan érzés kerített hatalmába, amit nem
lehet megmagyarázni.

A papám a mai napig velem van, és ezért hálás
vagyok  Istennek.  Nem  tudom  bizonyítani  a
létezését, de számomra valódi, és azóta is érzem,
hogy mindig velem van. Mikor néha egyedül érzem
magam, tudom, Ő ott van velem és figyel rám.

Ott van a papámban, a családomban, és ott van
bennem is.
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Furcsa álmok
Írta: Budavári-Bókkon Andrea

Április  volt,  a  nap  hétágra  sütött,  és  rózsaszín
virágokat bontottak az útszéli  cseresznyefák.  Két
hét  múlva  találkozunk  –  mondtuk  búcsúzóul.
Aztán…  egy  hét  se  telt  el,  jött  egy  telefon.
Édesapám  hívott.  Kérdezte,  hogy  vagyok,  hol
vagyok, mit csinálok éppen.

Jókedvűen  válaszolgattam.  Aztán  gyanús  lett  a
dolog: apu nem szokott csak úgy felhívni. Pár perc
után megkérdeztem:

– Valami baj van?

A vonal végén csönd. Ebből már tudtam.

– Igen – válaszolta.

– Micsoda? – kérdeztem.

– Mama elment – mondta egy levegővel.

A napsütéses  tavaszi  jókedvemből  másodpercek
töredéke  alatt  lett  fekete,  borús,  felhős.  Épp  az
egyetemen voltam,  a  nagy  számítógépteremben.
„Az nem lehet – gondoltam – ez nem lehet igaz,
hát hogy?! Mi történt vele?! Nem is volt beteg! Jó,
szedett  gyógyszereket,  de  úgy  igazán  nem  volt
beteg!  …És jövő héten van a húgom ballagása!
Hát  a  múlt  héten  megbeszéltük  együtt,  hogy
dióskiflit süt, azt a nagyon finomat! Ez valami rossz
vicc csak! Én ezt nem hiszem el!”
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Az  egyetemtől  a  kollégium  csak  négy
villamosmegálló, de rettentő hosszúnak tűnt most
az utazás.

Hát  még  annyi  mindent  kellett  volna  együtt
csinálnunk,  annyi  mindent  akartam  volna  még
elmesélni neki! Ahogy szoktuk: ülünk a konyhában
az  asztal  két  végén,  esszük  az  általa  sütött
süteményt,  és  megbeszéljük  az  élet  nagy
történéseit. Én is elmondom, hogy mi történt velem
az egyetemen, a kollégiumban, a nagy fővárosban,
és ő is elmeséli, mi volt velük az elmúlt két hétben
papával,  és  én  megígérem  neki,  hogy  egyszer
majd  eljön  hozzám  Pestre,  és  mindent
megmutatok neki. De hamarosan jobb idő jön, az
erkélyre is kiülhetünk, ahogy nyáron szoktunk.

Voltak tervei, voltak terveink. A lelkem hasogatott:
ő tanított kislányként imádkozni:

–  Én  Istenem,  jó  Istenem,  lecsukódik  már  a
szemem,  de  a  Tiéd  nyitva  Atyám,  egész  éjjel
vigyáz  reám.  Vigyázz  szüleimre,  nagyszüleimre,
testvéremre,  nagynénéimre,  nagybátyáimra,
unokatestvéreimre…

Most  mégis  miatta  haragszom  először  Istenre.
Igen, haragszom. Méltó és igazságos?! Hát hol itt
az igazság?! Haragudtam Istenre, a világra, a vele
egyidős  idősebb  nőkre…  A  tavaszra,  a 
cseresznyefákra,  a  napsütésre,  és  mindenre  és
mindenkire.  Persze  egyházi  kollégistaként
lelkiismeret-furdalásom is  volt  az érzéseim miatt.
Nem találkoztam előtte ennyire közelről a halállal.
Pedig  ekkor  már  húszéves  voltam.  De
igazságtalanságnak  tartottam,  hogy  elbúcsúzni
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sem tudtam. Nem tudtam, hogy az lesz az utolsó
találkozásunk itt. Azóta csak kétszer.

Álmomban.

Pár hónappal később: tél volt már. Leesett az első
hó.  Ültünk  a  konyhaasztal  két  végén,  ahogy
szoktuk,  és beszélgettünk az élet  nagy dolgairól.
Beszéltem neki arról, hogy mi volt az egyetemen, a
kollégiumban, hol jártam, mit csináltam a héten a
nagy Budapesten, és ő hallgatott, majd ő beszélt,
elmesélte,  hogy hogy ment el,  és én hallgattam.
Beszélgettünk.

Aztán… felébredtem. Könnyes szemekkel. 

Hát  elmesélte!  Ha már  odaátról  is,  de elmesélte
azt  is,  amit  már  itt  nem tudott.  Akkori  kollégiumi
vezetőmnek elmeséltem, és azt mondta, ez nagy
kegyelem. Igaza lehet.

Aztán  pár  nappal  később:  kint  tél  volt,  de  az
álmomban  nyár.  Jó  idő.  Ültünk  az  erkélyen,  az
asztal  két  sarkán,  ahogy  szoktunk,  és
beszélgettünk.  Szerettem  vele  beszélgetni.  Még
akkor  is,  ha  mindig  mindenről  és  mindenkiről
megvolt  a  maga  véleménye.  Ahogy  idősödöm,
ebben a tekintetben kezdek picit hasonlítani rá, azt
kell,  hogy  mondjam,  és  való  igaz,  ez  nem
mindenkinek  szimpatikus.  De  most  nem is  ez  a
lényeg.  Beszélgettünk.  Aztán…apu  elhúzta  az
erkélyajtó  függönyét,  értetlenül  rám  nézett,  és
kérdezte,  hogy  kihez  beszélek.  Hát,  mondom,  a
Mamához. Ott ül  a fotelban. …És akkor ott  még
álmomban a földi és az égi valóság együtt jelent
meg:
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– Nincs ott  senki.  A Mama elment, te is tudod –
mondta apám.

–  De  én  beszélgetek  vele.  Hát  ott  van,  te  nem
látod?!

– Nincs ott senki! Gyere menjünk haza!

–  De nem igaz,  hogy  nem látod,  hát  ott  van!  –
hadakoztam, de mentem vele.

Aztán… felébredtem.

Mondják, az álmok átjárók a két világ között. A földi
és  az  égi  világ  között.  Aki  elment,  úgy  üzen az
ittmaradottaknak. Sokáig nem hittem én sem, míg
ezek  az  álmok  el  nem  jöttek  egy-egy  éjszaka.
Soha ilyet nem álmodtam azelőtt, és azóta sem –
idén pontosan tizenöt éve.
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PláZAláz
Írta: Robin O’Wrightly

(a deZsAvü melléktörténete, megtörtént esemény
alapján)

– Kérem a Küldöttet, tegye meg a napi jelentését!
–  dördült  a  Hang  a  teremben,  ahol  minden
egységesen szürkésfekete  ködbe  veszett,  fentről
pedig  sárgás  fény  sugárzott  a  meghívottra.
–  Jelentem,  ügyiratszám:  15678/V/K.  Státuszom
ez  ügyben:  személyi  életvédelem.  Védencem:
Kovács  Attila,  magyar  állampolgár.  Helyszín:
München,  Németország,  Európa.  Attila  száma
5867… – szorongott  a  fénykörben egy szárnyas
lény, de félbeszakították a mondandóját.

–  Tekintsünk el ettől,  Joachim! Mindent tudunk a
védett  személyről.  Nincs  elég  időnk,  ma  még
máshova  is  el  kell  küldenem  téged.  Mindent
megtettél  Attila  védelmében?
–  Jelentem,  igen.  A döntés  az  ő  kezében  van.
– Akkor indulj, mert lesz még dolgod a helyszínen.
Az  új  státuszod:  csoportos  lélekgyűjtő.  Hozd  el
azokat,  akiket  kiválasztottam,  hogy  a  mennybe
jöjjenek!  –  zárta  az  ukázt  a  Hang.
–  Igenis, Uram! – A szárnyas alak távozott, azzal
kihunyt a fény.

230



2016.  július  21.,  csütörtök,  17:45  (Olympia
EinEinkaufszentrum,  Moosach-München)

A nap arany sugaraival bevonta a pláza bejáratát,
ahogy a horizont felé igyekezett. Még mindig elég
meleg  volt,  igazi  nyáresti  idő.  A  civilbe  öltözött
katona  könnyedén  elvegyülhetett  a  kavargó
tömegben.  Minden  este  erre  sétáltak  el  a
kollégáival,  akik  közül  páran  sörözni  mentek,  ő
pedig – választott absztinens lévén – vásárolni a
bevásárlóközpontban lévő hipermarketbe. Néha a
McDonaldsba  is  beugrottak,  ami  a  plázával
szemben állt, és mindig nagyon tele volt. Most is
alig  lehetett  beférni,  így  Attila  elköszönt  a
munkatársaktól, és inkább a hipermarketbe indult,
ott  talán  kevesebb  emberen  kell  keresztül-
furakodnia magát.

A zebra  zöldje  hívogatta  a  másik  oldalra,  és  a
tudat, hogy még van egy napja eldönteni: másnap
hazamegy-e  délután  a  feleségéhez  és  a  két
gyerekéhez  Budapestre,  vagy  inkább  marad  a
hétvégére.  Nem  igazán  voltak  jóban  az
asszonnyal,  eltávolodtak  egymástól,  és  ennek  a
férfi  beosztása  sem  vetett  gátat,  hiszen  beépült
tevékenységet  folytatott,  olyan  hadititkokkal,
amelyek nemcsak Magyarország, hanem az egész
Európai  Unió  érdekeit  is  érintették.  Még  a
legdrágább  személynek,  a  feleségének  sem
fedhette fel azokat. Így azt kellett mondania, hogy
egy  müncheni  autógyárban  dolgozik,  mint
összeszerelő  technikus.  Ezzel  megvédte  a  saját
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családját  is,  csak  a  saját  lelkiismeretével  volt
nehéz elszámolnia.

„Menj haza holnap négykor” – hallott a fejében egy
hangot.  Nem tudta,  hogy  a  gondolatai  játszanak
vele, vagy a titok, amit a lebenyeiben hordozott, és
amiről  még  saját  magának  sem  beszélhetett
volna,  még  gondolni  sem gondolhatott  rá… Egy
hatalmas katonai kísérlet  része volt,  egyetlen kis
csavar egy óriási gépezetben. El kellett hitetnie a
családjával is, hogy nem számítanak annyira, csak
hogy ne legyenek veszélyben. „Menj haza holnap
négykor!”

„Minek? Zoé látni sem akar.”  – Inkább bevetette
magát az Edekába. Túl sokat ott sem akart időzni,
így  nem  nézett  fel  az  emeletre  a  hatalmas
bevásárlóközpontban. „Majd holnap is elnézek ide
ilyen  időtájt.  Talán  még  sört  is  veszek…”
2016.  július  22.,  péntek,  6:00  (Leica-hotel,
Moosach-München)

Ébredéskor megint hallotta a hangot: 

„Menj haza Budapestre ma négykor!”

„Mi  ez  a  hülyeség?”  –  kelt  fel  a  jelzésre.
„Menj  haza!  A családodnak  szüksége  van  rád!”
Igyekezett figyelmen kívül hagyni, de a nyomás a
bensőjében  nőttön-nőtt.  „A  lelkiismeretem
szórakozik velem. Persze, hogy hazamegyek ma,
jól  van!  Végtére  is  várnak…  a  gyerekek
legalábbis.”
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Gyorsan  bedobálta  a  cuccait  az  utazáshoz,  ha
műszak  végén  visszajön,  már  csak  a  buszra
kelljen ülnie, más dolga ne legyen. Minél előbb le
akarta tudni az egészet.

Azzal  biztatta  magát,  mennyire  fog  örülni  neki
Domi és Flóra, más nem számított. Zoé is biztosan
moderálni fogja magát előttük legalábbis. A szíve
szakadt  bele,  annyira  szerette  azt  a  nőt,  amióta
csak meglátta,  és mennyit  szenvedett  érte,  de a
saját  karrierje  ellenük  fordult.  Most  viszont  nem
adhatta fel. Keservesen lavírozgatott a családja és
a hivatása között. „Talán még visszanyerhetem a
szerelmem szívét ebben a háborúban, ha nagyon
küzdök  érte.  Ha  ma  hazamegyek,  talán  minden
rendbe jön.”

16:45

Nem  volt  kérdés,  milyen  erő  hajtotta  fel  a
Budapestre  tartó  buszra,  és  amikor  elhaladt  az
Olympia  EinEinkaufszentrum  és  a  McDonald’s
között,  nem  is  nézte  az  ott  lézengő  fiatalok
csoportját,  akik  együtt  készültek  kicsit  lazítani  a
suli  után,  azon  a  népszerű  helyen.  Nem tudták,
hogy  annál  népszerűbb  helyre  lesz  nemsokára
bebocsáttatásuk…
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17:52

Kivágódott  a  McDonald’s  ajtaja,  és  egy  fiatal,
tűzben égő szemű férfi  biztosította ki  a karjában
tartott  gépfegyvert,  a  következő  szavak
kíséretében:

– Dögöljetek meg mind!

A fülsiketítő ropogás, a friss vér szaga, a velőtrázó
sikolyok,  mint  egy  földre  szállt  pokol  borzalmai
terítették be a helyet egy pillanat alatt. Senki sem
menekült, aki elfutott, a halál utolérte. A terrorista
a  plázába  is  átrohant,  hogy  folytassa  mészáros
ámokfutását, és felborítsa München negyven éve
terrormentes  nyugalmát,  a  feje  tetejére  állítva  a
várost.

– Német vagyok, itt születtem! – harsogott a pláza
bejárata  előtt  a  kiáltás,  majd  egy  utolsó  sorozat
roppant  el,  végül  megszűnt  minden  kín  és
fájdalom. Kilenc tinédzsert rántott magával, és egy
középkorú férfit,  aki egy autógyárban dolgozott…

***

Ismét kigyúlt a fénykör, a szárnyas lélek lehajtott
fejjel állt kérdezője előtt.

– Jelentést kérek! – zengett a Hang.
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– A tíz mártír már a mennyben, Uram. Az elkövető
kint ül a kapu előtt, ítéletre vár. A védett személyt
biztonságban  hazaküldtem  a  családjához.  Ha
nincs  rám  szükség,  szeretnék  egy  emberi
esztendőre az elíziumi mezőkre kirándulni.

– Jól dolgoztál, Joachim. Az engedélyt megadom.
Menj és pihenj, megszolgáltál érte!

2016.  július  22.,  péntek,  19:00  (KÖKI  Terminál,
Budapest)  Attila  boldogan  ölelte  át  szeretteit,  és
alig hitte el, hogy Zoé is megbocsátó pillantásokat
vet felé.Hamarosan kedves csókban forrtak össze,
Domi  édes  undorral  fordult  el,  Flóra  pedig  cuki
tekintettel bámulta a szüleit. 

Ők  felnevettek  a  közjáték  láttán,  és  a  felnőttek
egymásra néztek:

– Akkor most irány egyből haza, vagy nézelődjünk
kicsit a Kökiben? 
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Mosoly és szeretet…
Írta: Goran Episcopus

Szerintem rossz helyen ébredtem.  Ez nem az a
szoba,  ahol  este  becsuktam  a  szemem  és
elaludtam.  Itt  mindennek  kékes  csillogó  és
majdnem vakítóan élénk árnyalata van. Eddig ilyet
nem is tapasztaltam.

Csak fekszem az ágyon, ami szerintem ugyanaz,
amelyen  álomra  helyeztem  magam.  Kinyújtva
mellettem a kezem. Most, hogy tovább érzékelem
a  környezetem,  a  helyiség  nagyon  hasonlónak
tűnik a szobámhoz.

 

Mintha tágulnának lassan a falai.

De  az  ágy  az  stabil.  A ragyogás  szinte  segít  a
falakon  túlra  is  ellátni.  Akárcsak  egy  üres  térbe
lennék  helyezve.  A kerete  mindennek a  fal,  ami
valóságos. Lehet alszom, és fel  se ébredtem? A
gondolataim  olyanok,  mintha  saját  magammal
beszélgetnék. Pedig ki se nyitom a számat, csak
nyelek egyet.
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Az  ágyról  lógó  kezemet  meg  egy,  az  enyémnél
kisebb kéz fogja óvatosan. Mikor arra fordítom a
fejem, már nem is látom, ki fogott meg. Talán egy
női  kéz.  Semmi  félelem  nincs  bennem  ettől,  és
élvezem a kékes ragyogást.

Átlátszóan csillogó tükörfalak és nyugalom. Azon
túl azt gondolom, nem csak a semmi van. Mintha
messze lenne a föld és távol lenne a világ.

 

Lehet, akik kábítószert használnak, azok is látnak
ilyeneket, de én ilyet nem fogyasztottam.

Akkor  meg  hogyan  jön  ez  a  látomásszerű
ébredés?

Azt az álomban is tudhatjuk, hogy álmodunk?

Valószínű,  igen.  Személy  szerint  mindig  várom
azokat az álmokat, amiben tudok repülni. Az olyan
szabaddá tesz. De ezt a helyzetet, amelyben most
vagyok, nem tudom álomnak gondolni.

Felébredtem.

Az  ágyamon  vagyok  és  a  szemem  nyitva,  de
mégis mást látok, mint amit látnom kellene. Mást
tapasztalok, mint amit tapasztalnom kellene.

Valóságos és mégis valótlan.
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A  megváltozott  szobámban  a  fekvésből  megint
oldalt fordulok. Egy fény lebeg mellettem. Először
megdöbbenek,  majd  jobban  megnézem,  és  a
fényből egy gyermek alak nevet felém. A mosolya,
a  nevetése  megnyugtat.  Ahol  a  derültség
kisugározza  a  szeretetet,  ott  elmosódik  a  vélt
félelem érzése.

Nyugodtság és a nyugodtságba kapaszkodó lélek
néz ki belőlem. Tudom, én vagyok én, és ahogy a
kezem újra  mozdítom,  az is  tudatosul,  hogy ura
vagyok magamnak.

Óvatosan kelek.  Felülök.  Nem akarom elijeszteni
ezt a jelenséget. Talán egy angyal.

Visszamosolygok  a  fényben  lebegő  gyermekre.
Nem  beszél  és  nincs  semmilyen  üzenete.  Csak
átjár és megerősít saját magamban.

A szoba kékes ragyogása lassan elhalványul és a
lebegő fény is eltűnik. Ott ülök a saját helyemen,
az ágyam szélén, bambán magam elé bámulva.

Mi volt ez? Hova tűnt?

Arcomra derültség ül ki.

Azt hiszem, bennem van.

 

A mosoly  és  a  szeretet  angyalának  a  hordozója
lettem…
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