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Mert „az Élet él és élni akar”
(19. rész)

Előző sorozatunkban a jövő tudományáról esett szó. Bebizonyítottuk, hogy a 
legtöbb gondunk és betegségünk kórokozója a tudomány által szaporított, a mé-
diában terjesztett, hibás tudás. A hibás tudások legkártékonyabbja, hogy küzd-
jünk betegségeink ellen, mindenáron győzzük le a kórt...
A betegség a legjobb barátunk. Az Élet maga a változás, a betegség a Változásban 
segít bennünket. Ha megértjük üzenetét, százszor szebben, ezerszer erősebben él-
hetjük tovább életünket! Miben segít, miben gátol, milyen cél felé vezet? Miben 
kell változnunk a test, a lélek és a szellem szintjén? Új sorozatunkban ezekre a 
kérdésekre keressük együtt a választ, és aki keres - talál! (GG) 
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Csodaország csodaát van 
Látták, akik visszajöttek 
Álmukban, vag y látomásban 
Valamennyit ott töltöttek 

Csodaországban nincs bíró 
Nincs erőszak, nincsen bűn 
Nincs ott bánat, nincs ott síró 
Csak szeretet van mindenütt 

Csodaország nem létezhet 
Sehol máshol, hacsak itt nem 
Ki átélte, az nem tévedhet 
A Jóisten meg hag y segítsen  

Előszoba

Magadat kívülről látod
Kiszakad belülről lelked
Túléled saját halálod
Erről kell most értekezned

Eg y hír az internetről: Autósüldözés a fővá-
rosban, 2004. szeptember 1. szerda 19:11 

Autósüldözést követően fogtak el egy 
gépkocsi-tolvajt a rendőrök a főváros III. 
kerületében szerda délután. A tolvaj a 
Komjádi uszoda elől lopott el egy gépkocsit, 
amellyel Szentendre felé menekült el. A jár-
őrök a Szentlélek tér magasságában szúrták 
ki a tolvajt, aki a rendőrök láttán gázt adva 
az úton átkelő gyalogosok közé hajtott, akik 
közül egy személyt el is gázolt. Ezt követő-
en a Szentendrei úton tovább menekült, de 
a Záhony utcánál egy oszlopnak hajtott az 
autóval. Még ekkor sem adta fel, futva me-
nekült tovább a Duna part irányába, ahol a 
rendőrök végül elfogták. Az elgázolt gyalo-
gost a mentők a helyszínen ápolják, állapota 
információink szerint súlyos. (X-Press) 

N.B. Szeptember másodikán az iroda-
házban Gábor édesapja, a portás, kezében 
újságot tartva azzal fogadott, hogy „kép-
zelje, Bartha Úr, elütött tegnap valakit az 
autó, eszméletlen, a rokonai közül nem 
kereste senki. Senkinek nem hiányzik.” 
Szegény jóember ekkor még nem tudta, 
hogy saját fiáról szól a hír. Még nem érte-
sítették. Úgy tudta, fia nem alszik otthon.

Végre lássuk magát a történetet Gábor szava-
ival elbeszélve.

Gábor vagyok, a fent említett személy. 
Váratlanul elszakadt a film, az életem 
filmje. Átéltem, áthaltam valamit. Úgy 
hozta a sors, hogy a filmszakadás után 
visszatérhettem a hétköznapi, egyforma 
napokból álló életembe. Van viszont a fe-
jemben egy marék filmkocka, amit pró-
bálok összeilleszteni. A filmkockák a Vi-
lágegyetem épületének szobái. Az elő-
szobából a küszöbön át kihátrálunk az 
első szobába. Nem sikerül sorba rak-
ni őket. Ez talán nem is véletlen. A vég-

Filmszakadások
(Egy valóságos halálközeli 
élmény, Megélte, meghalta F. 
Gábor)

Az olvasók elé tárom ezt a 
megrázó történetet a ha-
lálról, a túlvilágról és az 
élet erejéről. F. Gábor évek-
kel ezelőtt súlyos balesetet 
szenvedett. Amikor kijött a 
kórházból, beszélt nekem az 
élményeiről. Meglepő dolgo-
kat mondott, ezért megkér-
tem, hogy írja le az emlékké-
peit. Ez volt a nyersanyag, 
amit utána formáztam. Gá-
bor barátom története ta-
núságtétele annak, hogy az 
élet élni akar. Mostanában 
felhívtam. Jól van. Informa-
tikus- közgazdász, aki néha 
úgy érzi, hogy a túlvilá-
gon, odaát nem is volt olyan 
rossz, mert ott nincs ez a go-
noszság, hazugság…
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telenségben, az időtlenségben az időnek 
nincs jelentősége. Csak szobák vannak. 
A sorszám semmit nem jelent. „Nincsen 
új a nap alatt!”, ahogy az Írás is mondja. 
Ismétlődik minden. 

Küszöb

A sors könyvében a szél lapoz
Ki tudja, hog y mi következik
Az élet a halállal éppen  játszik,
Harcol, vag y talán  szövetkezik?

Augusztus van. Mostanában nem telik 
el olyan hét, hogy ne ugranának be bizo-
nyos baleseti képek a múltból. Nem értem 
őket. Mint valami jel. Középiskolás éve-
im alatt közvetlen közelről láttam két bal-
esetet is, melyekben két osztálytársamat is 
elüti az autó. A két esemény időben telje-
sen eltért egymástól, függetlenek, de vala-
miért ennek a két balesetnek képei mosta-
nában folyton a fejemben vannak. Nehéz 
így tanulni, készülni a vizsgára! Szeptem-
ber elseje van, ma vizsgázom a főiskolán. 
Az Árpád hídnál várok az 1-es villamos-
ra, nem jön az Istennek sem, pedig igye-
keznem kéne, nem akarok elkésni. Nagy 
nehezen megérkezik az első villamos, 
tele van emberekkel, felnézek a körúton, 
és mivel nem látom, hogy jönne mögötte 
a következő villamos, felszállok erre.  
A Duna másik partján, Óbudán, a Szent-

lélek térnél leszállok az 1-es villamosról, a 
gondolataim a barátnőm és a balesetek kö-
rül forognak, nem pedig a vizsgán, amire 
készülök. Rágyújtok, várom, hogy zöldre 
váltson a gyalogos átkelő lámpája. Feltá-
mad a szél. Jó érzés. Elindulok, már majd-
nem átérek a másik oldalra, mikor valami 
nagyon furcsa érzés kap el. Hirtelen egy 
pillanatra minden, minden lelassul, le-
lassul a tér és idő folyama. Jobbra tekin-
tek, egy nagy autó közelít felém, típusát 
nem ismerem fel, pedig olyan lassan köze-
leg, akár csak állóképek sorozatát látnám. 
Majd egyszer csak valaki, vagy valami le-
veszi fékező kezét az idő kerekéről és is-
mét a „normális” sebességgel halad min-
den tovább. Ha van tovább! A levegőben 
találom magam, majd az aszfalton. Moz-
dulni nem tudok, tudatosul bennem, hogy 
elütöttek, de nem érzek semmit. Szemem 
sarkából viszont látom, hogy beérkezik a 
„következő” 1-es villamos, amit nem vár-
tam be.

Egy rendőrnő kérdezgeti, hogy jól va-
gyok-e, majd megérkeznek a mentők, fel-
raknak. Szirénázva száguldunk, levágják 
rólam az összes ruhadarabot. Folyamato-
san beszéltetnek, de én csak álmosodom, 
álmosodom. 

Hallom, hogy itt és itt nincs üres hely, 
egy másik kórház  irányába megyünk.  
Mentőorvosom arca nem valami biztató, 
megérkezünk egy helyre, ahol már várnak. 
Mindenhol zöld ruhás orvosok. Betolnak 
egy folyosóra, zöld csempék hada vesz kö-

rül. Csak tolnak és tolnak, felettem a vib-
ráló neonok fénye kísér végig. Ők is be-
széltetnek , mindenfélét kérdeznek, hol 
lakom, járok-e suliba, hány éves vagyok, 
ilyen standard adatokat, de nekem egyre 
nehezebb válaszolni. Míg végül elalszom. 
Átlépek a küszöbön.

Az első szoba. Árnyékvilág

A kómában szemed mindig csukva van
Árnyékvilágban repkedsz, vag y hajózol
Mólóként fekszik a tested, visszavár
Ne félj, itt  nincsenek rosszak, kalózok

Minden olyan félhomályos, mintha 
álomban lennék, de mégis kontraszto-
sabb. Látom a nővéreket, a többi beteget, 
de nem tudok hozzájuk szólni, nem tu-
dok mozdulni sem, nem értem. Nem ér-
tem, hogy tudják ilyen félhomályban ellát-
ni a betegeket. Nem félek. Ez már a halál? 
Vagy csak a kóma? Nincsenek falak, de 
valami láthatatlan erőtér van, amit végül 
is úgy fogok fel, hogy mégis vannak falak. 
Még nem tudom, hol vagyok pontosan, a 
nővérek sürögnek, forognak a többiek kö-
rül, én mintha passzív nézelődő lennénk. 
Forgatnak, gyógyszereket kapok, orvosok 
jönnek, mennek. Szüleim, testvérem, ba-
rátnőm, barátaim látogatnak. Beszélnek 
hozzám, én is beszélek hozzájuk, de nem 
hallják. Furcsa emberszerű lényeket látok 
pár ágy körül. Gondolom, ők is látogatni 
vannak itt. Nem értem, több napja, több 
hete fekszem egyfolytában alvás nélkül, 
de mindig félhomály van. Egy árnyékbi-
rodalomban lennék, nem tudom. Beszélek 
a nővérekhez, ők talán válaszolnak is, ez 
megnyugtat. Tologatnak össze-vissza, kü-
lönböző helyekre, a tér és falak úgy vál-
toznak, hogy nem is tudom felfogni. Ez 
tetszik. Utoljára óvodás koromban, lázas 
betegen éreztem hasonlót. Most az anya-
got is tudom formálni, és azon veszem 
észre magam, hogy teljesen más pozíció-
ban vagyok, kívülről látom magam. Lá-
tom a többi beteget is. Nincs kezem, lá-
bam, de úgy tudok mozogni, mint még 
soha. Ez valami fantasztikus érzés! Gye-
rekkoromban sokszor álmodtam, hogy 
repülök. Most (test nélkül) tudok repül-
ni. Igazán szabad vagyok! Hajózom a tér 
és az idő hullámain. Ha tetszik, játszom a 
terekkel, térbeli idomokkal. Hullámvölgy-
szerűen jönnek az érzések, egyik pillanat-
ban mindenre ható energiám van, a má-
sikban meg semmi.
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Második szoba. Fénykapu

A fénysugár az áthatol az űrön
Hozza és viszi a lelkeket, világít
Világok közti szivárvány- fénykapu
Hol beléphet, ki minket irányít

Kicsit világosabb lett ez az árnyékszo-
ba. Minden sokkal élesebb. Beszél hoz-
zám a barátnőm, és én is hozzá, de vég-
re most hallja (N.B. felébredtem a kómá-
ból?). Körülnézek, és amiket eddig láttam 
ugyanaz, csak élesebb és valahogy másabb 
is. Kicsit csalódott vagyok, már nem tu-
dom mozgatni a teret, de valami fénykapu 
jelenik meg mögöttem. Nem tudok hát-
ra nézni, mert gépekre vagyok kötve, de 
tudom és érzem, hogy ott van. Mondom 
ezt a barátnőmnek is, de nem érti, mi-
vel mögöttem csak egy sima fal van. Ér-
zem, hogy szeret, de érzem a gondolata-
it is. Nem hisz nekem. A szoba kör alakú-
ra változik, fényár önti el, hihetetlen fény, 
melegséget érzek, de mégsem, és a többi 
beteg eltűnik, vagy óriási távolságokra ke-
rül tőlem. Ezt most nem én csinálom. Va-
laki, vagy valakik várnak rám, hatalma-
sak, erősek, de mégsem tudnak belépni 
hozzám. Gyönyörű szivárványt látok a fe-
jem felett, fejem mögött. A fényárból egy 
nagy ajtószerű képződmény kezd körvo-
nalazódni, és már csak én vagyok benne, 
egyes egyedül, de érzem, mégsem vagyok 
egyedül, sőt!

A fényárban mindenféle emberszerű 
alakzatok állnak, 5-6-an lehetnek, mintha 
értem jönnének, de nem jönnek be, nem 
is értem. Majd ismét visszaváltozik a szo-
ba eredeti felépítésére, ismét vannak élek, 
falak. Nagyon tetszik ez, hogy az anyagot, 
úgy lehet változatni, ahogy akarja az em-
ber, de ezeket most nem én csinálom. Fél-
homályba kerülök megint, már kezdem 
megszokni (N.B. visszatettek a lélegezte-
tő gépre), furcsa lényt látok és van egy női 
kísérője is. 

Harmadik szoba. Halálos szertartás
Fekete köntösben tűnik fel  a Halál
Elviszi  magával választottja énjét
Leadja lent, vag y fent, nem is  kaszál
Újra jön, ha aláírták  elismervényét

Megint változik a tér, a falak eltűnnek, 
mintha egy nagy tetőszerkezetben lennék, 
faoszlopok, fatető de mégsem az, van is 
teteje meg nincs is, az égboltot lehet lát-
ni. Szemben egy beteget kezelnek a nővé-
rek, csontváznak látom, semmi bőr már 
rajta, csak a gépek tartják életben (?!), de 

nem félek, csak furcsa látvány. Mellette 
a nővérek kezelnek egy tetovált öregem-
bert, aki összevissza beszél, talán néme-
tül, és harcol a nővérek ellen. Tovább fi-
gyelem a csontvázszerű beteget, tisztán 
kiveszem a koponyáját, és ahogy lélegzi be 
ezt a füstölőszerűt, amit rám is kötöttek a 
nővérek. Figyelmem a különös lényre és 
női kísérőjére összpontosul, úgy mozog-
nak a térben, hogy azt nem tudom felfog-
ni. Nem érdeklik őket a falak, aljzat, úgy 
jönnek át mindenen, mintha játék lenne 
nekik. A lény külsejét ilyen „hivatalosan” 
látom, valami szerzetes ruhát visel, fekete, 
igen fekete ruhát, a bőre is ilyen szerű de 
mégsem, sötét tónusú, a vállán, mint egy 
sál lenne, ami eltűnik a messzeségbe. Női 
kísérője, pedig világosabb „bőrű”. Fellép-
nek valami lépcsőszerűségre. Átlépnek a 
falon, odamennek egy beteghez. Ekkor 
kinyílik a tér, látszólag a szoba mellett ke-
letkezik még egy szoba, a falak egyes ré-
szei erősebbé válnak. Kezdődik a szertar-
tás. Nem látom, de érzem (tudom?!), hogy 
szertartás van. Belépnek ebbe a plusz tér-
be, ahol ez a beteg tartózkodik. Fáklyákat 
látok, és most már világosan látom, igen, 
az egy kislépcsős emelvényes szoba. Kü-
lön válva ettől a szobától, ahol mi többi-
ek vagyunk. A csontvázszerű beteg, meg 

a németül ordibáló tetovált is eltűnt a mi 
szobánkból, és megjelent a plusz szobá-
ban. Hirtelen a mi szobánk és a plusz szo-
ba is felemelkedik, vagy nem tudom, de 
mozgást érzek, egy tökéletes ritmust, kis 
ablakok jelennek meg annak a szobának 
a nem létező falain. Érzem a lángoló kis 
fáklyákat. Valami ismeretlen nyelvi mor-
mogást hallok, hallom, ahogyan ez a sö-
tét tónusú szertartásos lény beszél. Em-
berszerű, de valahogy mégsem, nem ér-
zem, hogy jó vagy rossz, ez most nem is 
számít. Nem értem, milyen nyelven be-
szél. De világossá válik, hogy akihez men-
tek, az meghalt, tudom, látom, érzem. Az 
a benyomásom, akár az űrben is lehetnék, 
kint a semmiben lehetne a szoba, és ez a 
plusz szoba, ami nemrég nyílt a térben, és 
ahol ez a szertatás folyik. Érzem a végte-
lenséget. A lény befejezi a szertartást. 3 
furcsa emberszerű alak jelenik meg, 2 fi-
atal férfi és egy nő. Külsőre ők is feketé-
ben vannak, velem ők sem foglalkoznak. 
Mégis először érzek szorongást, nem fé-
lelmet, de valami nyomasztó érzést, nem 
tudom leírni, ezek gonoszak, de mégsem, 
nem tudom. Mászkálnak a szobában. A 
szertartós emberszerű lény kilép a plusz 
szobából, abban a pillanatban a félhomály 
egyik részéből egy nővér rohan be abba a 
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plusz szobába, én már tudom, meghalt a 
beteg. De a nővér nem látja a szertartá-
sos lényt, én csak egy megfigyelő vagyok. 
Mielőtt a lény távozna, a tekintetünk ta-
lálkozik. A külseje nem valami szép, de 
mégsem félek tőle. Meglepődik, hogy én 
látom őt, csak figyeljük egymást. Semmit 
sem érzek, se jót, vagy rosszat, csak pasz-
szivitást, majd eltűnik a végtelenségbe, a 
semmibe.  

Sokadik szoba. Beszélgetések
Testedből kiszakadt tudattal
Kommunikálhatsz végre az Ésszel
Földi tudósok hiába kutatnak
Visszatérsz, meglásd, többet érsz el

Ezt az árnyékvilág szerűséget kezdem 
megszokni, viszont sokszor  egy párhuza-
mos világba, vagy mibe kerülnék. Azt már 
megszoktam, hogy a szoba néha úgy vál-
tozik, hogy az felfoghatatlan, a tér és idő 
egymással játszik a végtelenben. De meg-
figyeltem, hogy a különböző orvosi be-
rendezések is változnak, nem csak a falak. 
Minden, az eszközök is. Azt képzelem, 
hogy párhuzamos rendszerben vagyok. 
Nem az enyémben, egy másikban. Ugyan-
azok a nővérek, de berendezések, eszkö-
zök, falak mások, nem is értem.

Beszélgetésre leszek figyelmes, de nincs 
fülem, fejem, kezem-lábam. Megint ez a 
furcsa érzés, fázom is. Mikor elmúlik ez 
a hideg érzés, erősebben hallom a beszél-
getést, de nem a fülemmel, hanem a fe-
jemben hallom, de nincs testem. Megint 
ez az extra szabadság érzés. Két lényt hal-
lok, olyan, mintha fiatal srácok lennének, 
de nem orvosok, vagy ápolók. Tudom, 
nem „földiek”. Mindenről beszélnek: in-
telligenciáról, tudásról, világokról, stb. Jó 
érzés hallgatni őket. Ismerősök, de nem 
tudom beazonosítani őket, pedig isme-
rem őket több ezer éve, vagy a világ ke-
letkezése óta. Nem tudom mióta, ahol én 
vagyok, ott nem létezik idő, nincs is ér-
telme. Addig-addig hallgatom őket, míg 
„megunom”. Elhallgatnak, majd folytat-
ják. A kommunikációjuk a fejemben zaj-
lik, igaz nincs is testem, de másképp nem 
tudom leírni és felfogni. Nem is foglalko-
zom ezzel, termesztésnek tűnik ez az ál-
lapot. Beszélnek és beszélnek, mindenfé-
léről, de főleg világi tudásbeli dolgokról, 
tapasztaltakról. Öreg embereket hallga-
tok, de még is fiatalos temperamentum-
mal beszélnek és végre körvonalazódnak 
is. A külsejük fiatalos, de nem mozognak, 
csak körvonalakban látom őket. Valóban 
ketten vannak, mint két jó barát az idők 

kezdete óta. Mindkettőt hallom, tisztán, 
igen nagyon tisztán és már látom is őket. 
Árnyékos még minden, de tisztán látom 
őket. Nem bírom ki, én is megszólalok:

- Szerintem is így van.
-Te hallasz minket?!
- Igen hallak titeket!
Örömöt érzek és valami nagyon nagy 

Intelligenciát, nem is tudom felfogni. 
Meglepődtek, nem értik, hogyan hallha-
tom őket. A dominánsabbal kommuniká-
lok, és tovább mondja a másiknak, ez ér-
dekes. Én hallom mindkettőjüket, de en-
gem csak az egyik hall, mintegy tolmá-
csolja a másiknak, amit mondok. A kór-
házi falon mindenféle számításokkal „ját-
szunk”, a térrel és idővel. Nagyon boldog 
leszek. Két régi beszélgető társamat talál-
tam volna meg hosszú-hosszú idő után? 
Mindenről beszélgetünk, világrendsze-
rekről, de inkább valószínűség számítá-
sokról, képletekről. Sosem láttam még 
ilyeneket, főleg, hogy a matekot sose sze-
rettem. Olyan tudásinformáció egysége-
ket kapok, hogy nem tudom feldolgoz-
ni, de mégis minden tisztának és világos-
nak tűnik, nincs kételkedés. Egyik ilyen 
számolásos dolognál valami nem sikerül, 
nem jön ki, és csak pörögnek a nem lé-
tező falakon a képletek, szinte világíta-
nak ebben az árnyékos világban. Fantasz-
tikus „látni” ezt. Majd kezd elhalkulni a 
kommunikációs csatorna, a körvonalaik 
is kezdenek halványulni, eltűnnek. Hiá-
nyoznak. 

Ha már a beszélgetésnél tartunk, itt van 
egy másik beszélgetéskép is. Az egyik fér-
fiápoló beszélget egy másik beteggel, egy 
idősebb hölggyel. Érzem a beszélgetésből, 
hogy ugyanahhoz a korosztályhoz tartoz-
nak. Nosztalgikus beszélgetés ez, tele fáj-
dalommal, örömmel, vágyakozással. Na-
gyon hamar megtalálják a közös hangot. 
Mellettük megnyílik egy kis tér. Minden 
narancsszínben ragyog. Amiről beszélget-
nek, azt én látom! Minden egyes gondo-
latuk valósággá válik számomra, ez nagy-
szerű, de ez még csak kezdet. Az élettör-
ténetüket is látom, mindkettőjükét kü-
lön-külön és együtt is. Ők már találkoztak 
régen, nagyon régen, csak most nem tud-
nak róla. Meg tudom különböztetni, mi 
történt meg és mi nem. Több eseményt is 
látok, viszont ezzel a narancsszínűvel pár-
huzamosan más színezetű tér is megjele-
nik. Mintha egy moziban ülnék, azaz fe-
küdnék. A másikban azt látom, ami lehe-
tett volna. Amire mindketten vágyakoz-
nak, az itt és most valósággá válik. Az ösz-
szes gondolatuk, vágyuk megjelenik, és én 

látom, hogy mi történhetett volna. Vagy 
esetleg valahol máshol meg is történt. Jó 
eső érzés ezt látni. Aztán mind a két „vá-
szon” megszűnik, és egy teljesen új jelenik 
meg, benne az idős hölggyel és a kedves 
férfiápolóval. Teljesen más környezetben 
vannak. Talán más korban is ülnek egy 
asztalnál, és ott folytatják a beszélgetést. 
Nagyon szép képsorok ezek… majd távo-
lodnak és távolodnak, én elálmosodom.

Hideg szoba. Fénytündér
Élet és halál közt ingázva
Lélekben, testben összetörve
Kiszolgáltatva, megalázva
Eszméletlenül, megg yötörve
Segítség nélkül nincs tovább

Nem elég, hogy félhomály van, még va-
lamilyen emberi hidegség is körül vesz. 
Nagyon fázom. Fúj a szél? Szélcsend van. 
Síri csend. Fázom. Tudom, ha most nem 
fordítom el a fejem, akkor véglegesen 
meghalok (N.B. hánytam, majdnem meg-
fulladtam). Félelemérzés lesz rajtam úrrá, 
fázom, nagyon fázom. Segítség! Segítség! 
Gondolom.

Ekkor váratlanul megjelenik egy fény-
tündér, egy csodálatos lény. Olyan kör 
alakzat, plazmaszerű, de tökéletes, forog 
minden irányban. Valamilyen láncszerű 
van rajta, talán benne. Nem tudom biz-
tosan. De ide jött! Tudom, hogy hozzám 
jött, vigyáz rám, simogat. Nagyon nagy 
szeretetet érzek, ettől végre megnyug-
szom. Már nem fázom. Vékony gyerek-
hangja van, nem értem szavait. Mikor job-
ban leszek, elkezd ugrálni a szobában. A 
Nővérek továbbra sem vesznek észre. A 
fénytündér egy energia mezőt, védőernyőt 
von körém. Szuggerálja a nővéreket, hogy 
jöjjenek. Folyamatosan változtatja a kiter-
jedését, helyét, de nyugodt vagyok. Töb-
bet nem félek. Itt van velem! Leküldtek 
hozzám egy tündért, őrangyalt, angyal-
kát, valaki vigyáz rám? Ki küldte és mi-
ért? Most nincs erőm bölcselkedni. Nem 
adom fel, pedig halálosan fáradt vagyok!

Játszó szoba. Kirakós

Test nélkül mászkálhatsz, nincs akadálya
A dimenziókkal csak  játszadozol
Szabad vag y, látod, tied a pálya
Visszaidézed majd, ha lábadozol

Rengeteg olyan képsor-érzésem van, 
amit nem tudok hova tenni. Képzelő-
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döm? Hallucinálok. Mindenféle hangha-
tásokkal együtt zagyvaságoknak tűnnek, 
ezek nem tiszta képek. Például ezekkel a 
helikopter hangokkal sem tudok mit kez-
deni, folyamatosan jönnek a helikopte-
rek, a hangjukat felismerem, azt gondo-
lom ilyen sok beteget hoznak. Mondják, 
hogy el akarnak vinni engem is egy hely-
re. Nagyon kalandosan hangzik, sőt fel-
dob az egész. Olyan események történnek 
a szobában, mint egy Rejtő regényben, vár 
a kaland. (N.B. De hiszen Árpád kórház-
nak nincs is helikopter leszállóegysége!) 

Amikor a nővérek tologatnak, úgy tű-
nik, hogy emeletekről megyünk le, és 
mindig ez a körérzés. (N.B. Később kide-

rült, az intenzív osztály egy külön épület-
egységből állt, nem volt semmilyen eme-
let.) Fekszem az ágyon, körülöttem a töb-
bi beteg. A nővérek és az ápolók sürög-
nek, forognak. Ismét félhomály állapot 
van. Szemben a nővéri pulton lévő és mö-
götte lévő berendezések ismét megváltoz-
nak. Ki az a titokzatos berendező, tolo-
gató? A falak hol eltűnnek, hol megjelen-
nek, valami megint készülődik. A két be-
szélgető „társam”-hoz hasonló lényeket 
látok. Ők tudják, hogy hol vannak, isme-
rősen mászkálgatnak és játszanak. Meg-
állnak egy-egy betegnél és nézelődnek, 
beszélgetnek. Az egyiket jobban látom, a 
kezét az állára teszi, mintha gondolkod-

na. A másik is hasonlóan tesz. Ezen elmo-
solyodom, egy „szellemi orvosi vizit” já-
tékot látok? Hozzám is odajönnek, igaz, 
most nem látom őket.  Velük jó érzés fog 
el. Játékos szellemek, manók lennének az 
árnyékvilágban? Húzogatják a függönyt 
körülöttem, felmásznak egy nem létező 
emeletre, próbálnék utánunk menni, de 
most nem tudok. Egyikük leejt valamit, 
majd eltűnik ő is és a leejtett dolog is. Tár-
sa kicsit később követi. Újra unatkozom.

Megint kilépek a testemből, de már rá 
se hederítek, mondom magamban, na 
megint meghaltam! Nem is érdekel, kí-
váncsi vagyok. Mászkálgatok a szobában 
a többi beteg körül, a nővérek körül, de 
többen vagyunk itt, mint gondoltam vol-
na. Magamat is látom, felismerem a sá-
padt, borostás arcom. A szőr a halál után 
is nő. Akkor most élek, vagy meghaltam? 
Majd kiderül. Padokat látok, kis kerthely-
ség, felfoghatatlan, hogy kerülhetett ide a 
szoba mellé ilyen? (N.B. Az intenzív osz-
tály mellett van egy kis kerthelység pa-
dokkal) Ki-be mászkálgatok, megint tu-
dom változtatni a teret és az anyagot, ami 
egyszer fent volt az lent van, de minden 
most nagyon éles. 

Ha akarom, a szoba ajtaját felteszem a 
plafonra, a falra és így tovább, akár egy 
térbeli puzzle darabjaival játszanék csak. 
A plafonon, a falon ki-be járnak a nő-
vérek. Mintha egy kockában lennének, 
melynek én határozom meg az oldalait. 
Kirakóst játszok a térrel. Még mókásnak 
is tűnik, hogy aki bejön az ajtón, az úgy 
és ott jön be, ahová a térbe helyezem. Ká-
osz, de mégis tökéletesen minden a helyén 
van. (folytatjuk)

Kelt Budapesten, 
az Úr 2013. évében, 
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