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Előszó
Kedves olvasóim!

Alábbi  történeteimben  olyan  esetek  szövődtek  novellákká,
amelyekben az itt maradott hozzátartozók megérezték eltávozott
szeretteik szellemlétét, asztráltestét a mi fizikai síkunkon, esetleg
valamilyen  formában  saját  maguk  tapasztalták  meg  a  túlvilág
létezését.

Amikor  hozzátartozónkat  veszítjük  el,  sokkal  érzékenyebbé
válunk a szellemvilág üzeneteire, ha addig nem hittünk, attól fogva
már tudjuk, hogy van élet a halál után, a túlvilág létezik. Mégis,
talán  soha  sincs  akkora  szükségünk  velünk  élő  embertársaink
megértésére, támogatására, mint olyankor. Amíg gondtalan élünk,
és szeretteink közül senki sem távozik, nem is gondoljuk, mennyire
közel  vannak  hozzánk  az  után  is,  és  mennyire  érezhetőek,  ha
figyelünk a jelekre.

Ha pedig mi magunk jutunk át, még ha csak egyetlen pillanatra
is, az mindig maradandó nyomot hagy bennünk örökre, míg itt a
Földön élünk…

Az emberek ismernek, tudják, hogy érzékeny vagyok minden
spirituális dologra, ezért sokan bizalmukba avattak, és elmesélték,
ha tapasztaltak  olyasvalamit,  ami  számukra is  megdöbbentőnek
tűnt. Olykor-olykor megnyugtattam őket, többek között arról, hogy
eltávozott szeretteink nem akarnak minket bántani, nem kell félni
tőlük,  valamint  egy  piciny  energiadarab  örökre  velünk  marad
belőlük, tovább élnek bennünk, a gondolatainkban és a szívünkben.

Minden egyes fejezet valóban megtörtént eseten alapul, a név
és a helyszín megváltoztatásával.

Kellemes időtöltést, elmélyülést és merengést kívánok hozzá!



Szeretettel:

A szerző



Megérint a halál
Tested nem bírod tartani,

kezdesz lassacskán kihűlni,

s három hosszú sóhajtással,

végeztél is a világgal…

Majd egy napon észreveszed,

nem látszol meg a tükörben,

nem hagysz nyomot a homokban,

s nem hallja senki hangodat…

Forró vízbe mártod kezed,

nem fáj semmi, már nem érzed…

Különleges képességek,

tudásával rendelkezel…

Fizikai tested nincsen,

előtörnek az emlékek,

emberek, s fények cikáznak,

lelked száll túlvilágra…

Megérintett a szép halál,

melyről sokat álmodoztál,

fényben lebegsz, öntudatlan,



gyönyör és vágy hálójában.

Látod előző életed,

s benne mindegyik szeretted,

hallod barátaid hangját,

tudod minden gondolatát.

Ráébredsz végre, meghaltál,

mégis tiéd a boldogság,

vissza nem jössz többé soha,

de új élet vár, sok új csoda!



A két galamb
Amikor Alma apukája meghalt, kikészült lelkileg…

Amíg  élt,  persze  nem jöttek  ki  túlságosan  jól,  mert  a  férfi
szerette az italt,  és ettől  minden áldott nap rendesen begőzölt,
olykor-olykor  vasvillával  kergette  a  családot,  sőt,  emiatt  nem
egyszer  valamelyik  szomszédban kényszerültek  éjszakázni,  vagy
hetekig rokonnál kellett élniük, amíg elcsitult a vihar. Halála után
mégis saját bőrén tapasztalta, mit jelent a mély fájdalom, ami csak
belül,  legbelül  érezhető  az  egyik  legközelebbi  hozzátartozó
elvesztése után. Bár kifelé mosolygunk, mutatjuk a szépet, de benn
szétfeszít  valami  ismeretlen,  addig  sohasem tapasztalt  érzelem.
Néha azt vette észre, hogy nem tudja, hol van, mi történik vele,
vagy  arra  sem emlékszik,  mivel  foglalkozott  az  imént.  Sokszor
magába roskadtan emlékezett a múltra…

„Igen, igen, hány meg hány alkalommal fogadtak be minket a
szomszédok! Na, és akkor még nem beszéltem azokról a családi
perpatvarokról, amikor tettlegességig fajult a dolog… Istenem, de
sokat szenvedtem mellette, miattam és tőle!

Érdekes,  mindez  milyen más  megvilágításba  kerül  egy  ilyen
ember  távozásakor.  Hirtelen  átértékelődik  az  egész  élet,  és  a
szenvedéstörténet  már  nem  tűnik  annyira  fájdalmasnak,  sőt,
inkább  olyan,  mintha  mindaz,  ami  megtörtént,  egy  szükséges
folyamat lett volna… még akkor is, ha abban a pillanatban rémesen
fájdalmas volt átélni…” – morfondírozott a történteken.

„Igen! Legszívesebben a földből is kikaparnánk szeretteinket,
hogy újra velünk lehessenek fizikai síkon! Vajon mi lehet ez az
érzés? Szeretet? Tisztelet, vagy bűntudat, talán nekünk is másképp
kellett volna viselkednünk vele, akkor ő sem ilyen lett volna? Mind
benne voltunk a játékban? Vajon mindennek így kellett lennie, vagy



alakíthattunk volna rajta?” – kérdezgette önmagától.

Megfigyelte a környezetét,  amikor az ismerősök elveszítették
egy-egy közeli hozzátartozójukat, mennyire megváltoztak, egészen
mások lettek, másképp álltak a témához. Amit addig olyan hevesen
elleneztek, hirtelen hinni kezdtek benne…

Sokkal érzékenyebben reagáltak mindenre, abban a pillanatban
már senki sem zárta ki a túlvilági élet lehetőségét, sőt egyenesen
hitték, tudták, érezték, hogy létezik. Tapasztalták…

Almában  egyre  vegyesebb  érzelmek  kavarogtak  az  apjával
kapcsolatban, fájt a szíve tájéka, és folyton azon rágódott, ha még
egyszer  újra  kezdhetné,  talán  minden  másképp lenne,  mindent
másképp alakítana.

„De hát, amíg itt élt, kibírhatatlan volt! Akkor most miért fáj
ennyire? Miért hiányzik?” – tépelődött.

Számtalanszor letörten vonult ki a sírjához, friss virágot vitt rá,
elegyengette a földet, kihúzgálta a gazt, úgy gondozta, mintha ott
lenne, és tudná, mit tesz érte, majd az első adandó alkalommal a
legszebb  sírkövet  készíttette  neki,  amit  hitelből  fedezett.  Tette
szívet melengető érzéssel töltötte el, bár jól tudta, hogy ez már
nem hozhatja vissza,  és sejtette,  hogy a halottnak mindegy,  mi
történik  ideát.  Mégis  a  saját  lelkiismerete  megnyugodott  tőle,
örömmel  szemlélte  a  végeredményt.  Otthon  szó  került  ismét  a
sírról.

- Annyit ér, mint halottnak a csók! – legyintett az édesanyja,
lekicsinyelve  az  igyekezetét,  hogy  minden  tökéletesen  rendben
legyen, és ne érje szó a ház elejét.

- Nem baj, anyukám! Én megtettem a tőlem telhetőt!

- Nem érdemelte meg az a gaz bitang! – legyintett ismét.

- Már nem számít… halottról vagy jót, vagy semmit!



-  Ne  mondd  nekem,  hogy  elfelejtetted,  hány  alkalommal
aludtunk miatta Pista bátyádéknál! – mutatott a kirakott kép felé –
És szegény Maris néninél, még jó, hogy beengedett minket! Értünk
vállalta a cirkuszt, szerencsére őt apád nem bántotta, de kizárólag
a Feri miatt, aki erősebb volt nála!

-  Nem, nem felejtettem el,  mégis,  most valahogy egész más
szemmel gondolok rá, másképp emlékezem, mintha nem ő lenne
ő… mintha az összes átélt rossz kitörlődött volna, mintha csak a
szép napok lettek volna…

- Neked teljesen elment az eszed! Agyadra ment a sírtakarítás
és az emlékezés! Ez már nem normális! Én minden esetre örülök,
hogy megszabadultam tőle! Ó! Istenem! Köszönöm a nyugodalmas
öreg  napjaimat!  Tényleg  nem  bírtam  volna  tovább  cipelni  a
keresztet!  –  fohászkodott  az  ég  felé,  és  keresztet  vetett.

- De édesanya! – nézett rá rosszallóan.

-  Ó!  Lányom!  Ha  te  tudnád,  mennyit  szenvedtem  mellette,
miatta és tőle,  amióta elköltöztél… most nem néznél  rám ilyen
szemekkel! Neked könnyű volt, régen kiszabadultál a börtönéből,
rendes férjet szereztél, jó életed lett… de én, én… – elcsuklott a
hangja – Itt maradtam vele végig, szörnyű volt! – sírta el magát.

- Édesanya! Sajnálom… bocsánat… - rebegte, és magához ölelte
a zokogó asszonyt.

- Azért… egy valamiben igazad van… tudod rossz a rosszal, de
még rosszabb  nélküle,  egyedül  élni  nem túl  rózsás… bár  nem
parancsol senki, de amikor egyedül vagyok, olyan üresen kong a
ház… nem tudom, mi lenne a jobb,  ha továbbra is  itt  élne,  és
terrorizálna, vagy az, hogy végre nyugtom van tőle…

- Én sem tudom, de töredelmesen bevallom, nekem hiányzik!
Mégis csak az apám volt, vér a véremből, bennem is van belőle egy
darabka… vér vagyok a véréből…



-  Hát  igen… ez igaz,  néhanap legszívesebben kikaparnám a
földből,  hogy  átölelhessem  úgy,  mint  régen…  ugyanúgy,  mint
régen… - csillant fel a szeme - Hajdanában, hej, de szép volt az első
évünk… - elkomorodott - Aztán minden összeomlott…

- Hidd el, bennem ugyanezek a gondolatok merülnek fel… szinte
minden nap… Ilyen az élet! Azt hiszem…

- Ilyen, ilyen, de nagyon kegyetlen! Vajon mi tehettünk volna
ellene? Ha igen, mit?

- Nem tudom, és már nem tudjuk meg soha!

- Már nem…

Úgy álltak összetörten a szobában, mint két árva gyermek, aki
elvesztette a játékát, és nem tudták a válaszokat a kérdéseikre.

Alma  a  szabad  idejében  rendszeresen  sétálgatott,  szeretett
egyedül  bolyongani  a  parkban,  időnként  megpihenni  egy-egy
padon, senkihez sem szólni, némán ülve hallgatni saját gondolatait.

Azon a verőfényes őszi délutánon pontosan úgy tett. Kiment a
parkba, leült egy padra, hallgatta a madarak csivitelését, élvezte a
nyár utolsó pillantását, a fák levelei között átszűrődő csodálatos
napfényt, a kék eget, a friss levegőt. Úgy ült ott, mintha semmi
dolga nem lenne, mert ez a nap a világ. Nem érzett semmit, sem
időt, sem teret, üresen kongott a feje, élvezte a csendet, a gondolat
nélküliség állapotát…

Becsukta  a  szemét,  a  nap  felé  fordította  a  fejét,  és  lassan,
nyugodtan,  jó  mélyeket  lélegzett.  Elöntötte  a  melegség,  amint
átjárta minden sejtjét a létezés öröme. Ekkor hirtelen eszébe ötlött
az édesapja,  és a gondolattal  egy időben a szíve tájékát furcsa
melegség  öntötte  el.  A  képzelet  szárnyán  hazarepült  a
nagymamájához, ahol egykor még oly békés volt minden. Minden,
még mielőtt az apja ivásra adta volna a fejét. A drága nagyi frissen



főzött,  meleg  habos  tejeskávéval  kínálta,  abban  a  meghitt
pillanatban  nemcsak  az  ízét,  hanem  még  az  illatát  is  érezte.
Elmosolyodott.  Jóízűen  belekortyolt  a  képzeletbeli  kávéba,
hátradőlt a padon, és felhőtlen boldogan élvezte a pillanat varázsát.
Annyira beleélte magát, azt sem tudta, hol van, és mikor. Egy ideig
álomvilágban  lebegett,  majd  szárnysusogásra  lett  figyelmes,
kinyitotta a szemét, és meglátta, hogy leszállt elé a fűbe két kis
galamb. Egy kicsit meglepődött, felült a padon, előrehajolt, és a
galambokat  nézte.  Még  sohasem  látott  közelről  ilyen  békés
gerlicéket.  Az  egyik  olyan volt,  mint  a  mamája,  a  másik  pedig
szakasztott  az  apja.  A  két  galamb  kedvesen  turbékolt  felé,
bólogattak,  és  egyenesen a szemébe néztek.  Úgy érezte,  hozzá
beszélnek, majd felsejlett előtte a két szeretett személy arcmása.
Egy  ideig  bűvölten  néztek  egymásra,  közben  a  galambok  azt
üzenték, minden rendben van, jól vannak, legalábbis ő úgy érezte.
A csőrük is mozgott hozzá, majd amikor látták, hogy vette az adást,
mintha utoljára rámosolyogtak volna, azután egymásra néztek, és
felszálltak.


