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Minden jog fenntartva!

A könyv borítóján szereplő illusztráció Könyves Sándor Jézus a
Király c. festményének részlete.

A borítótervet készítette Borbély Indira.



Párácska
A világos tisztára sepert kék égen, hófehér pettyeket festett a mindenható élet. Kicsi

felhők legbelsőbb párácskáin, csücsül egy, egy fénylő, csillogó, boldogságcsepp. Az emberek
bárányfelhőnek hívják. Elképzelni sem tudják! Fogalmuk sincs arról a nagy izgalomról, ami a
felhőkön, és felett zajlik. Nem tudják, hogy fontos sorrendbe állítva vonulnak a felhőcskék.
Ki-ki megadott időben, a megadott helyre érkezve, boldogságot, szorongást, új életet hozva
egy családnak! Először azok kaptak lehetőséget, akik régóta elhagyták a földet. Sorakoztak
egymás után, izgalommal várva, a megszületést! Gondosan, körültekintően, mindent számba
véve.

– Kikhez kerülök? Hova? Találkoztam-e már eddigi életem során velük? Izgalommal
csilingeltek, duruzsoltak, susogtak, a sok kérdés mind ott döngicsélt. Mi a feladat, mit kell
megtanulni?

– Mint egy, felsőbb osztályba sorolás! Emlékeztek még milyen volt az iskolában? Na!
Hát hasonló! Mondta a legnagyobb felhőn szétterülő, a többieknél kicsit sötétebb foltocska.
A mindent tudó, nagy igazság.

– Ebben a legújabb életben, találkoztok régi feladattal is. Ha jól megtanultátok, nem
lesz semmi baj! Ám ha nem tudjátok a leckét, pórul járhattok, megbuktok!

–  Hogyan lehet  meg bukni?  Kérdezte ragyogva egy gömbölyű cseppecske.  Közben,
innen, onnan felhangzott egy, egy gurgulázó halk kacaj, nevetés, a butus kérdés hallatán.

– Ha nem tanultad meg a közlekedés szabályait, vissza kerülsz ide, kezdheted elölről az
egészet!

– De én a betekintőben láttam, hogy csak rövid időre jelenek meg a földön! Muszáj
nekem is lemenni? Kérdezte egy külön álló cseppecske megriadva.A választ várva, mindenki
elcsendesedett. Rövid idő eltelte után érkezett válasz, az is csendesebb volt az eddiginél.

– Nem csak a mi hibánkból kerülhetünk vissza! A sors fintora, olykor elbánik velünk! De,
ne feledjük párácskáim! Mondta ismételten magasabb hangon.

–  Mindig  van  lehetőség  a  megújulásra,  tiszta  lappal  kezdésre!  Akinek  a  lelkében
nincsenek zavaros sötét foltok. Melyek eltömíthetik, tisztánlátását, hallását! Csak az hallja
meg segítő kész szavunkat! Akit az önmagától megtelt,túlcsorbult mámor feszít, az nem
hallja! Csak a maga felé irányuló dicső szavak érik el bot fülét! A lehetőség mindenkinek
adva van, mind addig, amíg meg nem tanulja a leckét! Minden kicsi csepp, összehúzta
magát.  De  két  hancúrozó  pici  csepp,  nem  nyughatott!  Pattogtak  pörögtek,  táncoltak,
időnként  egy  alig  észrevehető  pillanatra  összecuppantak,  majd  gurgulázva,  kacagva,
szertelenűl szétrebbentek.Göndör fürtös, pici boldogság cseppek voltak ők. Emberi szem
nemláthatja, csak érezheti a tavasz illatával, a madarak énekével, a földből kiserkenő fűszál
erejével. A szél táncával, a széna illatával. Hosszú úton, egymás mellett feszesen, büszkén



álló  nyárfák  susogásával,  mely  mind  az  elkövetkezendő  új  életet  köszönti
türelmetlenül,boldogan. A hajnali bíbor eloszlatta a bárányfelhőket. Táncos sugara ölébe
felkapta, megforgatta, a boldogság cseppeket.  Harmatos szellő vitte repítette, ahol már
szívdobogva vártak rá titkon, boldogan. Nem volt ilyen szerencséje minden cseppecskének.
Aki húzódozik, bizony nem talál célba. Felkapja a viharos szél.

– Most várhatok, amíg bárányfelhőn értem jönnek! Mondta a magányos cseppecske, és
a  biztonságot  nyújtó,  virágszirom belsejébe  csurrant.  Onnan  nézett  körül.  Leskelődött,
kikukucskált. Látta a kék eget, hallotta a madarak hívogató dalocskáját. Egyedül érezte
magát. Jóformán még körül sem nézett, és már is beesteledett. A sötétség, ismét uralta az
éjszakát,  mint  máskor.  Még a  napocska sem nyitotta  ki  álmos szemét,  csak dörzsölte,
kergette az álommanókat, kis pizsamák szegletébe, mesekönyvek betűjébe. Ekkor történt a
szörnyűség.  Hirtelen  álmomból  riadtam,  hogy  elönt  valami  vizes  sokaság.  És  hatalmas
árnyék vetődött a virágsziromra, mely oly szomjasan, ernyedten tartotta levélkéjét az ég felé,
benne kuporogtam fázósan,  elhagyatottan,  reszketeg.  Dúdolva hajolt  fölém a gömbölyű
asszonyság, és megöntözte a szirmocskát. Rám ez olyan erővel hatott, hogy kapaszkodnom
kellett, ki ne csurogjak a kehelyből. Kiabáltam hozzá, de nem hallotta a hangom.

– Hé, óvatosan! Itt vagyok! Eszembe jutott, hogy az öreg igazság mit is mondott.

– Nem látnak az emberek titeket, és nem is hallanak!

–  Most  hogy  így  felébredtem,  körülnézek.  Óvatosan  a  virág  kehely  szélére  úszott.
Megijedt attól amit látott. A virágszirom, aminek a szélén csücsült, egy ablak párkányon,
picike cserépben volt. Belátott a szobába.

– Ez egy kórház! Jó helyen járok, ide vártak! De nem erre az emeletre! Hogyan fogok
eljutni a megadott helyre? Tűnődött a kis boldogságcsepp. – Talán ha ismét kinyitják az
ablakot! A fuvallatot megkérném, segítsen.Vele könnyedén megtalálhatom az utat. Mialatt
így  elmélkedett,  oda  szállt  egy  madárka.  Belemerítette  kicsi  száját  a  kehely  vízbe,  és
felemelve csőröcskéjét, kortyolni kezdte a vizet.


