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Minden jog fenntartva!

Ferkediel mérgesen viharzott végig a fényfolyosón. A többiek
már  messziről  megérezték  dühének  hatalmas  szelét,  de  mint
mindig, most is értetlenül álltak a dolog előtt. Gondolták, bizonyára
valami  „véletlen”  hiba  csúszott  a  teremtésébe…  ismerték  a
következményeket, Amdael ezért számtalanszor türelemre intette,
de sohasem hallgatott rá.

– Kérlek, ne ítélkezz az emberek felett, ha a helyükben lennél,
megtudnád…

– Nem, én soha! Ha én ember lennék, ha én férfi lennék…

– Ugyanúgy tennél, mint ők, tapasztaltam. - suttogta Amdael.

– Neked könnyű, mert te vagy a krónikás, aki mindent feljegyez,
vagyis  láthatsz  mindent,  de mit  szólnál  hozzá,  ha egyszer nem
jönne be a papírforma?

– Mindig bejön… - mosolygott bölcsen Amdael és tovább írta a
rábízott emberi lények történetét.

–  Nem…  hiába  is  lennék  emberbőrben,  engem  senki  sem
azonosíthat egy előre kódolt klisével! Nem, mindig van más út, van
választás, szabad akarat…

- No-no… csak ne olyan hevesen… - dünnyögte Amdael munka



közben.

– Ha én ember lennék, mindent másképp csinálnék!

– Vigyázz mire gondolsz, mert megteremted!

– Tudom, de képzeld csak el, ha ember lennék…

- Mondom, olyan lennél, mint ők!

– Jó,  akkor,  ha angyalként lehetnék közöttük, elmondhatnám
nekik az igazságot…

- Szerinted hallgatnának rád?

–  Persze,  elmondanám,  honnan  jöttem  és  miért!  –  felelte
magabiztosan.

– Ez nem ennyire egyszerű…

- Miért?

– Azért,  mert  azt  kell  átélniük,  amit  bevállaltak,  hogy abból
tanulhassanak! Hiába mondod el nekik, sokaknak nincs füle, hogy
halljon, másoknak nincs szeme, hogy lásson, vagy nem hisznek az
angyalokban,  vagy  egész  egyszerűen  őrültnek  tartanának,  és
bezárnának valami  szűk sötét  helyre.

– Ezt nem mondod komolyan…

- De igen… azt hiszed, még nem próbáltuk? Hajaj! Számtalan
eset fel van jegyezve abban a hatalmas kristálytékában.

– Azon a falon? – csodálkozott Ferkediel és odanézett.

– Igen.

– Nem lehet olyan sok… ilyen pici helyen…

- Ha tudnád, ilyen pici helyen milyen végtelen sok adat rejtezik,
egészen a világ nem kezdetétől a nem végéig minden történet fel



van jegyezve…

- Hogyan?

– De hiszen te is tudod… rezgésekben…

Ferkediel végignézte a kristálytékát, majd ismét megszólalt.

– Nem tudnám azt csinálni, amit te! – nézett rá csodálkozva.

– Ezért nem te csinálod, hanem én és a hozzám hasonlók… mint
ismeretes  számodra is,  a  te  és  a  hozzád hasonlók feladatai  az
aktuális teremtési körülményektől függenek.

– Már megint kezded? Tudom, képzeld el!

- Rendelkeztek ugyan önálló információs halmazzal és részleges
szabad  akarattal,  sőt,  saját  szellemi  evolúciótok  is  van,  de
tapasztalatlan  gyerekként  kezditek  az  életet…

– Á, vagy úgy, most rajtakaptalak! Esetleg le is nézel, amiért
engem  nem  úgy  teremtettek,  hogy  kezdettől  minden  tudás  az
enyém? Ítélkezel felettem! – fürkészte minden gondolatát.

- Az nem az én tisztem, csupán a tényeket közöltem veled, hogy
eszedbe jusson, miért teremttettél…

- Nem hiszem…

-  A  világegyetemben  nincs  értékelés,  ez  van  és  pont.  Csak
megállapíthatjuk, mi van most…

- Felettesebb énnek képzeled magad?

– Nem. Az vagyok. De nem azért, hogy ezzel téged, vagy bárkit
is  bosszantsak,  hanem azért,  mert  ez  az  élet  rendje,  ilyen  az
angyali hierarchia, ezek puszta tények.

– Na, igen… - gúnyolódott Ferkediel.



-  Nyilvántartó vagyok,  minden eseményt rögzítek.  –  folytatta
Amdael,  mintha  meg sem hallotta  volna  Ferkediel  angyal  epés
gondolatait.

– Haha…

- A teremtésben mindennek és mindenkinek megvan a maga
helye és szerepe. A te fajtádat korlátozott képességekkel, tudással
és  jogkörrel  ruházták  fel,  így  csak  meghatározott  feladatokat
végezhettek. Ne vágyj másra, mint aki vagy, légy elégedett, örülj
annak, ami van, azért adj hálát! Viszont az mind a tiéd itt és most,
azért nem kell könyörögnöd, pusztán csak meg kell köszönnöd…

– Miket beszélsz?

-  Ne feledd,  szükség esetén akár munkahelyet  is  válthattok,
illetve előléptethetők vagy lefokozhatók vagytok,  vagyis  minden
egyedül tőled függ…

– Hogy oda ne rohanjak… most fenyegetsz? – hetvenkedett.

– Miért veszel minden adatot támadásnak?

– Nem vettem támadásnak… csak…

– A törvény szerint az jön ki belőled, ami benned van! Tudod,
hogy így nem lehetsz segítő… ha folyton ítélkezel a védenced felett,
akkor lefokoznak… s megtapasztalhatod azt, amit elítéltél… ezen a
szinten nincs értékelés, nem döntheted el, mi a jó és mi a rossz,
mert egész egyszerűen olyan nem létezik… itt  nincs polaritás…
odalenn minden megtörténhet… ott jó új ismereteket átélni…

– Na, és ha mondjuk, lefokoznak, mi lesz belőlem? - halkult le.

- Egy teljesen tudatlan embergyermek…

- Teljesen tudatlan? Na, ne mondd! Az nem lehetséges! Egy
angyallal ilyet nem tehetnek!



– Pedig igen…

- Hahaha!

– Én szóltam…

- Jól van, rendben, nem dühöngök e miatt a Félix miatt… de
akkor ne mondd el a bíráknak…

-  Nem  kell  elmondanom,  a  karma  urai,  akár  itt  mindenki,
mindent  látnak,  mindent  tudnak,  és  meglátod,  ha  nem  tudod
elfogadni,  megérteni,  eljön az az idő, amikor te magad is Félix
lehetsz… és rajtad kívül ezt senki más sem fogja jobban akarni…
rádöbbensz, hogy te akarod megtapasztalni…

- Félix most él, ő már biztosan nem lehetek…

- Minden most van, bármikor bármi lehetsz… s mint az imént
mondottam, semmit sem kell  kérned,  mert  minden a tiéd,  elég
megköszönnöd…

- Ugyan… - legyintett Ferkediel, és dühösen tovább állt.

Ám  indulatának  alacsony  rezgését  nem  tudta  lecsillapítani,
Félix  tettei  annyira felháborították,  hogy egyfolytában az járt  a
gondolataiban.

Meg is lett a böjtje, mert pár pillanat múlva már a karma urai
előtt találta magát. Nem kellett semmit mondania, hiszen mindenki
mindent  látott,  tudott.  A  bizottság  azonban  nem  ítélte  el,  sőt
olyannyira szeretettel fogadták, hogy ő maga szégyellte el magát.
Megpróbált lenyugodni, és szinte már örült, hogy lehetőséget kap,
hogy bizonyítson, ha ember férfi lenne, mindent másként tenne,
mint a pártfogoltja. Érezte, szüksége van erre a tapasztalatra, mert
bizonytalan.  Úgy  pedig  képtelen  bölcs  tanácsokat  suttogni  a
védencei  fülébe.

Alázatosan meghajtotta magát s az elé tolt szerződést kezdte



böngészni.

Megtestesülési szerződés

1. A világegyetemben nincs értékelés. Azt kapod vissza, amit
magadból bocsátasz ki.

2.  Fejlődésednek  egy  másik  szintjére  értél,  itt  az  idő,  hogy
testet ölts és megtapasztald a polaritást. Tapasztalatokat csak az
ellentétesség tükrében lehet szerezni.

Lehetsz férfi, nő, gyermek, öreg, vagy fiatal… bármi és bárki,
akárki, sőt minden lehetsz, ami csak akarsz!

3.  Az aktuális  életeidben elkövetett  tetteidből  következnek a
további életeid. Tőled és a tanulási képességeidtől függ, meddig
folytatódik ez a feladatsor.

A karma a szabad akarat működési mechanizmusa, mely a lélek
testet öltésével fejti  ki a hatását, és törvényként hat a szellemi
fejlődés során.

4. Lelkednek kapsz egy burkot, ez a földi léted egész idejére a
tiéd lesz, egyazon életen belül nem cserélheted le.

5. Minden pillanatban tanulsz valami újat, ez a tudás beépül a
tudatalattidba. Tanuld meg előhívni onnan!

6. Ne feledd, kudarc nem létezik, a fejlődés soha véget nem érő
kísérletezés  folyamata,  mindennek  oka  van,  úgy  kell  történnie,
fogadd el.

7. A leckéid addig-addig ismétlődnek, amíg nem tanulsz belőle,
ugyanaz  a  program  a  legkülönbözőbb  formákban  tárul  eléd,
pontosan  addig,  míg  meg  nem  érted  a  tanulságot.  Miután
magadévá  tetted,  továbbléphetsz  a  következő  szinthez.

A tanulásnak soha nincs vége.



Minden  életszakasznak,  minden  létnek  megvannak  a  maga
leckéi.  S  ha  visszajöttél,  itt  is  folytatódik.

8.  Az  anyagi  világ  egy  meztelen  tükör,  egy  mesés  illúzió,
valójában tökéletes, örökkévaló, halhatatlan szellem vagy.

Más létezők éned tükörképei, vagyis az tér vissza hozzád, amit
magadból bocsátasz ki. Amit magadban szeretsz vagy gyűlölsz, azt
tükrözik vissza mások és a környező világod. Lehetőséged van a
végletekig  kiélni  minden érzelmet,  amíg  meg nem érted,  mi  a
fontos, és mi miért történik.

9. Semmivel sem jobb itt, mint ott, ez is, az is tanulás, fejlődés,
vagyis véget nem érő kísérletezés, ilyen az élet. Az információkat
mindenki ott próbálja megszerezni, ahol számára a legérthetőbb,
legmegfelelőbb.

10. Minden eszköz és erőforrás a rendelkezésedre áll.  Tőled
függ,  hogyan,  mikor  és  mihez  használod  őket.  Rajtad  áll,  mit
kezdesz az életeddel, s hogy az alapanyagokból milyen templomot
építesz. Tőled függ, melyik utat választod, mit hoz ki belőled a
helyzet…

11. A válaszokat egyedül magadban találod. Mindig befelé nézz,
használd a magasabb tudást, kérdezd a segítőidet! Láss és hallj,
miközben rendíthetetlenül bízol.

12. Mindenki tiszteli azokat, akik bevállalják a majdnem teljes
feledést  és a megtestesülést.  Van,  aki  önszántából,  van,  akinek
tanácsolják,  ám mindenki  megérzi,  ha  eljött  az  ideje.  Azonosul
azzal a frekvenciával.

Ha most ezt a szerződést olvasod, tudod, hogy így van, te is
azonosultál.

13. Az angyalok Isten teremtményei, akik az égi ügyeket intézik.
Feladatuk az univerzum működésének biztosítása, belső rendjének



fenntartása,  Isten  szándékának  közvetítése  a  többi  teremtmény
felé.  Mivel  a  szellemük,  információs  halmazuk  hordozója  egy
szerinó,  halhatatlanok.  Képesek térváltásra  és  térugrásra,  gond
nélkül közlekednek a nemtér-nemidőben. Épp ezért túlélik az egyes
teremtési ciklusokat, mert nem pusztulnak el a térszünetek során.
Ők az univerzumot kormányzó vezérkar, akik életben tartják és
felügyelik a többi teremtményt (embereket, állatokat, növényeket).
Egyben segítik a lelkek szellemi evolúcióját és beleszólnak a lelkek
által használt testek biológiai evolúciójába is.

14.  Az  individuális  másolatok  születésüktől  kezdve  épp  úgy
különböznek a szülő mindenhatójuktól, mint az emberi, állati és a
növényi lelkek, tapasztalatlan gyermekként kezdik az életüket.

Ők néha leszülethetnek az emberek közé, ez azonban egyfajta
kiváltság is, megtiszteltetés.

Ha ezt a szerződést olvasod, te is közéjük tartozol.

15. Ne feledd, neked egyetlen életet sem muszáj végigélned, ha
lejárt  a  küldetésed,  vagy  abban  a  helyzetben  már  nem  tudsz
továbbfejlődni,  visszahívunk,  esetleg  magad  is  kérheted,  ha
elérkezettnek érzed a  pillanatot!

Életed során többször is kapsz kilépési lehetőséget, te döntesz,
melyiket választod…

16. Leszületésedkor szellemi részed ketté kell osztanod, mert
odalenn dualitás van. Az egyik feled férfi lesz, a másik pedig nő.
Ikerlelkeddel  abban  az  életedben  találkozhatsz,  amelyikben
kiérdemled,  s  megérted,  mi  a  feladatod.

Amikor egy angyal a földi világba inkarnálódik, arról is dönt,
hogy kettéválik.  A dualitások világába senki nem születik teljes
egészként.  Ezen  a  megtestesülésre  az  angyalok  nagy  része
ikerlelkével  együtt  érkezik  a  földre.



17. Érezz az eszeddel és gondolkodj a szíveddel, akkor hamar
visszatalálsz önmagadhoz.

Tiéd a választás joga, nézz körül!

Én,  Ferkediel  angyal  szabad  akaratom  teljes  tudatában  és
birtokában  elvállalom  …………  életét  és  ígérem,  hogy  legjobb
tudásom  szerint  végigviszem,  miközben  igyekszem  minden
tanulságot  levonni  belőle.

Beleegyezem, hogy szellemem polarizálódjon és ikerlelkem a
másik nem bőrében szerezzen tapasztalatokat.

Mindazonáltal  vállalom,  hogy  mindezt  odalenn  teljesen
elfelejtem.

………………………………… ………………………………………

Ferkediel Karmaiel

P.H.

Ferkediel döbbenten engedte le maga elé a szerződést. Abban a
szent  pillanatban  rengeteg  kérdés  támadt  fel  benne,  úgy
záporoztak körülötte, hogy még a segítői is alig tudták feldolgozni
őket.

- Nekem ez inkább visszalépésnek tűnik… Hogy értelmezzem „a
fejlődésednek egy másik szintjére értél” kifejezést? Hát nem az
angyallét a legmagasabb szint?

– Nem értékelünk.

– Miért nem?

-  Minden  más,  ezért  más  a  mérce… Sohasem hasonlíthatsz
össze  egy  halat  és  egy  madarat  sem az  úszás,  sem a  repülés
szintjén… Ha tudni akarod, milyen a repülés, légy madár, ha azt
akarod tudni, milyen vízben élni, légy hal… Ha azt akarod tudni,



milyen az emberi lét, légy ember! Innen fentről, ahol nem érnek el
a fizikai világ hatásai, nem ítélkezhetsz, fizikai létet csak fizikai
létben vagy képes átélni, átérezni, megtapasztalni.

– Ezért kell leszületnem?

- Neked egy időre emberré kell  válnod, hogy megérthesd az
emberi viselkedést!

– És ha nem akarom?

–  A  Karma  Törvénye  szerint,  amit  nem  értesz  meg,  amit
elutasítasz, vagy ami felett pálcát törsz, azt érdemes átélned, hogy
tudd, milyen… amíg nem vagy annak életében, aki miatt dühöngsz,
sosem fogod megtudni, mit miért tett. Van szabad akaratod, de
csak  részleges,  vagyis  léteznek  törvények,  amelyek  bizonyos
dolgokra köteleznek, ez most éppen egy olyan helyzet. – felelte
Karmaiel.

– Ez azért van, mert Félixre dühös voltam? És ha már nem
vagyok dühös?

– Ez megmondással nem megy… nézz magadba!

– De…

– Ez már a második eset… így nem lehetsz segítő!

– Igen, de Lehel dolgai végül egész jól alakultak…

- Nem tőled függött, mi is besegítettünk… Lehel nemcsak abban
a valóságban élt, ahol te segítetted, volt sok másik is…

- Igen, de az nekem nem tetszett!

– Miért nem?

– Képtelen lettem volna megtenni azt, amit ő…

- Mert nem éltél abban a helyzetben…



- Ugyan, nem bírom ezeket a frázisokat! Bla és bla… nem éltél
benne…

– Akkor tudod, mi a dolgod…

- Mi lesz Félixxel? Őt nem hagyhatom magára!

– Mangiel átveszi…

- Miért nem születhetek le, mint egy angyal?

–  Mert  akkor  mindenre  emlékeznél…  a  teljes  feledés  csak
emberi létben lehetséges…

- De miért abban, ami a legjobban nem tetszik?

– Pont azért!

Ferkediel  pár pillanatig végiggondolta addigi életét s tetteit,
majd belátta, hogy az utóbbi kettő védencénél tényleg dühöt váltott
ki belőle, hogy sohasem hallgattak rá és az üzenetét nem értették
meg.  Türelmetlen  volt  velük,  felsőbbrendűnek  képzelte  magát.
Közben  égett  a  vágytól,  hogy  egyszer  ő  is  ember  lehessen  és
bebizonyíthassa,  hogy  nem is  olyan  nehéz  meghallani  a  segítő
hangját.

- Igen, egy ideje érzem, hogy ez hiányzik az életemből, tudni
akarom, milyen embernek lenni… - ismerte be Ferkediel.

- Helyes! Akkor már csak a választás van hátra! Döntsd el, ki
szeretnél lenni, most még innen jól láthatod életeid fonalát, de ha
választottál, már nincs visszaút, beindul a folyamat és addig tart,
amíg végig nem mész rajta… amíg ide vissza nem jöhetsz.

- Ah, vagy úgy, szóval körültekintően kell kiválasztanom az elsőt!
De mi van, ha nem tudok dönteni, vagy ha nem jól választok, ha
nem tudok döntést hozni?

– Sosem tudhatod előre, melyik lesz a legjobb döntés…



– Elég baj az… pedig itt olyan jól tudok mindent, hm…

- Minden döntés helyes, bárhol tanulhatsz, egyébiránt úgyis azt
választod, amelyik számodra a legideálisabb! – fejezte be Karmaiel.

- Na, persze, de most nem érzem, melyik lenne számomra a
legideálisabb, mégis feldühítenek a dolgok…

- Éppen ezért mész.

– Sejtettem… vajon milyen lehet férfinek lenni? És csak nőnek?
Esetleg  mindkettőnek  egyszerre?  –  kérdezte  egyfajta  belső
izgalommal.

-  Odalenn sohasem lehetsz teljes, mert vagy csak férfi,  vagy
csak nő lehetsz, de láthatod, az az egésznek csupán a fele. Ezért
mindig benned lesz a teljesség iránti vágy, hiszen itt egész/teljes
vagy,  EGY,  ott  azt  fogod  érezni,  hogy  különálló  forgácsként
sodródsz  a  léttel,  aki  egyedül  lézeng  a  rideg  nagyvilágban,  a
szeretetet, az elfogadást, a boldogságot, az igazi társat keresed
majd, már, ha meg tudod ezt így fogalmazni. Egyszóval keresni
fogsz, hiányod lesz, de nem biztos, hogy tudod majd, miben… Pedig
láthatod, sosem vagy egyedül, senki sincs egyedül, veled vagyunk
mind, az Isten, az isteni részed sosem hagy el. Benned élünk… a
lélekpárod pedig ugyanezt éli át az ellenkező nem testében…

– Nehéz elképzelni, hogy ennyire elfeledjek mindent… - ingatta
a fejét.

- Persze, át kell élni, addig nem tudod…

- Neked biztosan akad valami javaslatod számomra…

- Ez a te döntésed, helyetted nem választhatok!

– Értem, de tudod, melyik illene hozzám?

– Tudom, de nem mondhatom el, mert a döntés a tiéd!



– Kérlek…

- Jól van… Csak pár hasonlót, melyeket illene átélned… Ezek
számodra a legideálisabbak! – mutatott egy pár családot.

– Köszönöm…

- Ez itt  Félix,  ő  is  lehetsz,  ezt  javasolnám elsőnek,  mert  őt
ítélted el legjobban… vagy például ez az idősebb pár régóta vágyik
gyermekre…  igazából  nem  hagyományos  babát  szeretnének,
hanem egy angyalt,  aki  majd öregkorukra velük marad, amikor
már elesettek lesznek…

- Félix nem… azt nem szeretném… - utasította el azon nyomban,
mert nem tetszett neki, amit látott. - Nézzük csak a másikat… ah, a
kis Lehel… - mosolyodott el, de aztán rögtön elkomorult.

–  Igen,  az  is  előfordulhat,  hogy  lelked  mélyén  érezni  fogod
eredeti  önvalód,  ez  zavart  kelthet  benned,  ekkor  nem  tudsz
teljesen emberré  válni… mindig  hiányozni  fog  valami…

- Az imént láttuk az életeket… ott nem úgy volt…

- Minden lehetséges, ez függ az aktuális körülményektől és a
hozzáállásodtól  is.  Amit  most  látsz,  nem  minden,  végtelen
lehetőség létezik,  nem tudni,  melyiket  látod,  s  melyikben fogsz
élni…

- Szerencsejáték…

- Nem, mert a Multiverzum Nagy Könyvébe minden történet fel
van  jegyezve,  de  hogy  melyikbe  kerülsz  bele,  az  a  nem-tér,
nem-időtől  is  függ,  meg  az  időhuroktól…  a  csillagok  állásától,
egyszóval végtelen mindentől…

- Akkor még az is megeshet, hogy nem kell leszületnem, mert
sosem leszek dühös?

– Kezded érteni… - mosolygott Karmaiel.



– De mitől lettem dühös?

- Sokféle együttállás és frekvencia együtthatás lehet az oka…

- Aha…

Ferkediel  elmerült  az  életek  nézegetésében,  egy  kis  időre
mindegyiket megpróbálta átélni, és beleképzelni magát az életükbe,
de folyton vissza-visszatért az elsőhöz, hisz mégis csak legjobban
Lehel élete háborította fel. Az életmódja olyan érzelmi viharokat
idézett elő benne, amely hatalmas szelet kavart a fényteremben.
Mint háborgó tenger, mint kitörő vulkán, úgy beleborzongott,  s
vele együtt a közelében élők.

„Vele, igen vele kezdődött az érzés… Tudtam…” – gondolta.

Már mindenki érezte, hogy ez lesz az, a kis Lehel létébe bújik
bele…

Karmaiel  kivárta  a  kellő  pillanatot  és  átadta  a  szerződést,
melyet már önként firkantott alá, a pontok helyére pedig beírta
Lehel nevét. Lelkének rezgése lenyomatot hagyott az égi papíron…
Karmaiel bölcsen bólintott, majd ő is aláírta és rányomta a nagy
pecsétet. Aztán felnyitotta a szerződéseket tartalmazó szelencét és
elhelyezte benne az iratot. Ferkediel megadóan szemlélte, amit a
sorsa megpecsételődik és a szelence magába zárja az önként aláírt
szerződést.  Karmaiel  széles  mosollyal  átölelte,  aztán  rábízta
Nikielre.

– Ő lesz a segítőd!

Már nem volt visszaút…

Nikiel  mosolyogva  indult  el  előtte,  Ferkediel  engedelmesen
követte.  Háborgó  lelke  hirtelen  lecsillapodott,  már  tisztán,
világosan érezte, hogy a neki kijelölt úton halad, vagyis minden
rendben van.



Egy hatalmas, fényes fehér terembe érkeztek, ahol az átlátszó
talaj  felett  több hozzá  hasonló  angyal  várakozott  a  segítőjével.
Mikor megérkeztek,  a kiválasztottak önkéntelen középre léptek,
megnyílt alattuk a padló, és elnyelte őket a feledés tengere…



Az el nem készült festmény
A  bükki  dombság  Gyöngyfalva  nevű  településén  feküdt  egy

világhírű turista látványosság:

Gyöngyfalvai Gyöngyszem

A kúrián  egykor  három híres  ember  élt,  egyikük  az  inkább
„elhíresült”  Dühös  Lehel.  A  valaha  ismeretlen  falucska  eme
különös  család  történetével  írta  be  magát  a  világtörténelembe.

Akik látogatóba jöttek, mind értesültek róla, mi történt ott fél
százada. Olvasták a könyveket, melyek pillanatok alatt bestsellerré
váltak, s a megjelenéstől nem telt el három hónap, már tizenkét
nyelvre lefordították. Aztán persze még az afrikai dzsungelekbe is
eljutott a híre…

Eme érdekességre az egész világról özönlöttek a turisták, akik
saját szemükkel akarták látni a befejezetlen festményt, vagy érezni
a  hely  energiáit.  Az  elemzők  szerint  az  emberek  valóságos
tömeghisztériát keltettek és legendákat szőttek róla, melyek nem
mindig álltak a valóság talaján. Néhányan ugyanis azonnali csodás
gyógyulásokról számoltak be, mások életnagyságban látni vélték az
ott élők szellemét, vagy épp a festményről találtak ki különböző
történeteket.  Minden  esetre,  aki  egyszer  eljutott  oda,
kiváltságosnak érezhette magát. Mintha a múltba, vagy egy másik
dimenzióba lépett volna át.  Beleszippanthatott egy más világba,
érezhette a túlvilág leheletét…

Akárhogy is,  de mindenki,  még a legszkeptikusabb ember is
elismerte,  hogy  a  hely  nem  hétköznapi,  valóban  érez  valami
érdekeset,  furcsát,  misztikust,  megmagyarázhatatlant,  no  és
valóban történtek  csodás  gyógyulások is…

Aki egyszer látta, máskor is visszavágyott.  Éppen ezért,  már



hónapokkal  előtte  le  kellett  foglalni  az  időpontokat,  hogy
egyáltalán  sorra  kerülhessenek.

***

Az  idegenvezető  fel-alá  sétálgatott,  az  óráját  nézegette,
izgatottan  leste,  mikor  ékezik  a  busz.  Aznap  tízre  egy  német
csoportot  várt,  tizenkettőre  angolok,  tizennégyre  pedig  egy
amerikai csoport érkezett. Utána kapott egy órácska szusszanásnyi
időt és máris érkezett a következő nemzetközi csapat. Ezért nem
szerette,  ha késtek,  mert társaságonként csupán két óra jutott,
hogy  részletesen  elmesélje  a  hely  történetét  és  alaposan
megmutasson  minden  látványosságot  a  falumúzeumnak
berendezett, ám valaha lakóházként működő patinás kis szigeten.
Igen, szigeten, mert ő annak nevezte, hiszen ehhez fogható épület
már nem sok akadt a kis községben, de még az országban sem. A
mondandóját több nyelven is kívülről tudta, mégis mindig előadott
valami újat, valami másat, épp annak a csoportnak valót, mintha
valaki súgott volna…

Izgatottan toporgott a kapu előtt,  közben elszívott négy szál
cigarettát, mikor a kanyarban végre megpillantotta a várva várt
emeletes turistabuszt.

A busz leparkolt, és kinyílt az ajtó. Leszállt a csoportvezető és
utána az izgatott utasok. Az idegenvezető köszöntötte a csoportot
és máris a lényegre tért:

- Nagyon sok szeretettel köszöntöm önöket, örülök, hogy engem
ért  az  a  megtiszteltetés,  hogy  bemutathatom  helyünk  méltán
világhírű  nevezetességét.  Először  is  bemutatkoznék,  Gerseday
Klára  vagyok,  és  már  húsz  éve  vezetem  a  tárlatot,  tehát
gyakorlatban nincs hiányom. Bizonyára hallották hírét kisvárosunk
érdekességének, sőt,  lefogadom, hogy legtöbben a könyveket is
olvasták! – kezdte németül.



A turisták bólogattak.

– Van önök között olyan, aki már járt itt legalább egyszer?

Egy lelkes házaspár feltette a kezét.

– Remek! Ugye megmondtam, hogy visszahúz a szíve annak, aki
egyszer már járt itt! - együtt nevettek a csoporttal.


