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Tanítómnak, Marco Amezcuának.
Azért az örömért, hogy a barátomnak mondhatlak. 
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„A leggyötrelmesebb dolog meghalni és újjászületni.”
B U D D H A

„Ráébredtem, ez az élet az egyetlen alkalmunk arra, 
hogy önmagunk lehessünk.”

A  R A B
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BEVEZETŐ

Ezt a könyvet érdemes újra meg újra elol-
vasni. Nyelvezete megnyerõen õszinte, és a történet is 
hiteles. Ugyan melyikünkkel ne fordult volna elõ életében, 
hogy problémáinak, félelmeinek és bûntudatának rabjává 
vált? Sokan alighanem most is épp e rabságot szenvedjük. 
A szer zõ egy szerûen és gyorsan végigkalauzol bennünket 
elménk világmindenségén arra a helyre, ahol fellelhetjük 
egészséges énünket, akinek hangját a jelek szerint csakis 
akkor hallhatjuk meg, amikor mi magunk elnémulunk. 

Anand Dilvar az Amerikai Gestalt Egyetemen elsajá-
tí tott tudását tovább gazdagította szerte Ázsiában, de kü-
lönösképp Indiában tett hosszú utazásai során szerzett ta-
pasztalataival.

E történet fõhõse mi magunk vagyunk, s általa el-
ju  tunk a fel ismerésre, hogy ha az alkohol vagy a drogok 
ré  vén pró bá lunk elszökni a valóság elõl, vakká tesszük 
magunkat kör nye zõ világunk csodáira. Azt is megértjük, 
hogy mindaddig nem becsüljük meg életünk valódi kin-
cseit, míg el nem veszítjük õket. 

A könyv minden lapján olyan izgalmak várnak, nyájas 
Ol  vasó, hogy ha egyszer a kezedbe vetted, többé képtelen 
leszel letenni.  

  Valóságos óda ez, amely magához az élethez szól. 

Dr. Héctor Salama Penhos,
az Amerikai Gestalt Egyetem rektora 
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1.  FEJEZET

Amint magamhoz tértem, nyomban rádöbben-
tem, hogy valami nagy baj van. 

Szememet sértette a vakító fényesség, mégsem tudtam 
hunyorítani. Igyekeztem elfordítani a tekintetem, vagy leg-
alább megmozdítani a karom, hogy kezemmel takarhassam 
el az arcomat, de képtelen voltam rá. 

Egész testem megbénult, csak úgy marcangolta a gyöt-
rõ fájdalom, és valahogy soha életemben nem éreztem 
még ilyen hidegnek. 

Próbáltam felordítani, segítségért kiáltani, de hasz-
talan. A szá mat eltömte valami, amitõl égett a torkom, 
a fülemben ször nyû lárma dübörgött. 

Hosszú órák teltek el, gondolataim kétségbeesetten 
zakatoltak. Amint lüktetõ fejfájásomon lassan átszûrõdött 
néhány össze függõ gondolat, csüggedésem põre rettegés-
nek adta át helyét…

   Hol vagyok?
 Mi történik velem?

 Biztosan meghaltam…

A fájdalom, rémület és eme baljós gondolatok elegyétõl 
hál’ istennek enyhet adó ájulásba hullottam.

Nem tudom, vajon órák vagy napok teltek el, mire 
ismét felocsúdtam. 
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Továbbra is képtelen voltam mozdítani a tagjaimat, 
még tágra meredt szemeimet sem hunyhattam le. A fáj-
dalom alábbhagyott kissé, s bár a fény továbbra is kápráz-
tatott, mégis el vi sel hetõbbé vált. Ekkor ébredtem rá, hogy 
a förtelmes zaj, amit hallok, valamiféle reszelõs, mélyrõl 
jövõ és kínos légzés… de nem a lélegzetem hangja, annyi 
bizonyos. 

Ahogy testi szenvedésem kissé csillapodott, kitárta 
a ka put egy egészen újfajta gyötrelem, a lélek zavarodott-
sága és az égetõ szükséglet elõtt, hogy végre válaszokat 
kapjak. 

  Valóban meghaltam vajon? 
 Kinek a légzését hallom? 

 Mi az a dolog a számban, amitõl a torkom csak úgy perzsel? 

Lassan-lassan aztán felderengtek bennem az emlékek az 
elõzõ napról – ha ugyan tegnap történt mindez: a buli, az 
italok, a veszekedés Laurával, és Edward makacs unszolá-
sa, hogy próbáljam ki azt az ostoba drogot, amirõl annyit 
áradozott. 

    – Kérlek, hagyd abba az ivást! Hát nem látod, hogy 
elpusztítod magad? – kiabált rám Laura. – Te tényleg 
ezt akarod? 

– Eszem ágában sincs meghalni… épp csak el aka-
rok menekülni.

– Elmenekülni? Mégis mi elõl? Te meg vagy hú-
zatva.
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– Persze, én bolond vagyok, te pedig nem értesz 
meg. Ahogyan mások sem… 

Bedobtam a számba az Edwardtól végül elfogadott két 
kék tablettát. Ez volt az utolsó dolog, amire emlékeztem.

  Ó, Istenem! Végül csak sikerült! Tényleg megöltem magam. 
De hát ez képtelenség! Mégis mi bajom lehet? Miért nem tu-
dok moccanni sem? És miért nem bírom lehunyni a szemem? 

  Az a félkegyelmû megmérgezett – gondoltam magamban. 
– És most a pokolban lakolok azért, amit mûveltem… Hisz’ 
ez még szörnyûbb, mint képzeltem. 

Nem mondhatnám, hogy hittem a túlvilági életben, ám 
az adott pillanatban semmiféle más magyarázatot nem ta-
láltam a helyzetre. 

  Kérlek, Istenem, bocsáss meg nekem! Adj még egy esélyt… 

Nyíló ajtó nyikordulása szakította félbe gondolatmenete-
met. Nõi hang ütötte meg a fülem:

   – Micsoda lármát csap ez a vacak masina! – mond-
ta az asszony.

– Be kell érnünk vele. Hiszen tudja, milyen állapo-
tok uralkodnak nálunk – felelte egy férfihang. 

– Hogy lehetséges, hogy csak egy lélegeztetõ gé-
pünk van?
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– Hát, úgysem tudunk mit tenni, szóval ezzel kell 
boldogulnunk. 

– No és mi történt vele tulajdonképpen? 
– Jól megjárta a szerencsétlen flótás. Miért nem 

veszed le róla a takarót, és vetsz rá egy pillantást?  

Éreztem, ahogy arcomról lehúzzák a fehér lepedõt, és 
megpillantottam egy fehér köpenyes nõt, aki riadt meg-
hök kenéssel bámult rám. 

   – De hiszen eszméleténél van! 

A mellette álló férfi közelebb hajolt, hogy jobban lás-
son. 

   – Nem, már akkor is ugyanígy festett, amikor be-
hozták. Amikor letették a traumatológián, azt mond-
ták, balesetet szenvedett… de teljesen el volt szállva 
a pasas. Mindenesetre egy darabig nem vesztette el az 
eszméletét… egyfolytában azt hajtogatta, hogy „sajná-
lom, Laura”… újra meg újra elhebegte. Utána kómá-
ba esett, és mintha valamiféle hullamerevségbe der-
medt volna… még a szemeit sem tudtuk lecsukni. 

– Szegény ördög! Jobban járt volna, ha meghal. 
– Úgy érted, mi jártunk volna jobban! Most élet-

ben kell tartanunk ezt a zöldséget, és itt foglalja a he-
lyet egy ágyban, amelyre másvalakinek szüksége lenne. 
Csak pocsékoljuk rá az áramot!

Rab.indd   12 2017.05.04.   15:09:05



1. FEJEZET                                                       

13

– Szerinted lát vagy hall minket… esetleg érez 
bármit?

– Ugyan dehogy! Nézd csak…  

Láttam, ahogy egy csövet közelít az ágyhoz, s egyszerre 
fájdalmas szúrást éreztem a karomban. 

    Hé, ez fáj, te balfék! Élek… és ébren vagyok! Segítsetek 
már rajtam!!! – próbáltam sikoltani, de mindhiába.

   – Ha már itt vagyunk, ennyi erõvel az infúzióját is 
kicserélhetnéd – mondta a férfi. – Valakinek öntöznie 
is kell a zöldséget!

Mindketten felkuncogtak, s engem elárasztott a düh és 
két ségbeesés hulláma. 

A férfi kiment a helyiségbõl. A nõ kicserélte az ágy 
mellett lógó palackot, majd gyorsan követte társát. 

Legalább néhány kérdésemre megkaptam a választ. 
Gondolatban felidéztem kettejük beszélgetését:

  „Baleset...”
 „Kómába esett…”

„Sajnálom, Laura…”
„Valakinek öntöznie is kell a zöldséget…”
„… öntözni kell a zöldséget…”
„… a zöldséget…”
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2. FEJEZET

Az elsõ néhány nap során sikerült valamelyest 
fel   derítenem a helyiséget, amelyben feküdtem. 
Job ban mondva feltérképeztem a szobának azt a 
ré szét, amely mozdulatlan látóterembe esett. 

Felettem ócska mennyezeti neonlámpa ontotta fényét, 
mely úgy festett, mintha bármelyik percben a fejemre 
pottyanhatna. 

Az ágyam jobb oldalán állvány magasodott az infúzió-
val, amit a nõvér napjában egyszer kicserélt. Kicsit jobbra 
ki tudtam venni egy hengert, amelyben fekete, fújtatószerû 
pumpa emelkedett és süllyedt a förtelmes lárma ütemére, 
amelyre immár „a légzésemként” gondoltam. 

Bal oldalamon egy bonyolultnak tûnõ masina állt kap-
csolókkal, lámpákkal és kijelzõkkel. Késõbb megtudtam, 
hogy ez felelõs a légzésem, a pulzusom és a csövön át 
a gyomromba juttatott tápanyagmennyiség szabályozásá-
ért. 

Szemem sarkából a gépezet mögött az ablak egy da-
rabkáját is láthattam, amely oly sok gyötrelmet okozott 
nekem: reggelente a beáradó fény bántotta a szemem, és 
durván rángatott vissza abba a földi pokolba, amelyben 
senyvedtem. 

S a testi fájdalom jelentéktelen volt ahhoz a lelki gyöt-
relemhez képest, amelyet a saját gondolataim okoztak. 
A tehetetlenség, a bûntudat, a harag, a rettegés és mind-
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eme érzelmek kifejezésének képtelensége kusza egyve-
leggé olvadt agyamban, és csaknem az õrületbe kergetett.

Mindennap azért fohászkodtam, hogy bárcsak ne éb-
rednék fel többet, bár elromlana a gépezet, amely életben 
tart, és véget vetne szenvedéseimnek. 

Mi jogosította fel ezeket az orvosokat arra, hogy itt 
tart  sanak? Ugyan mi haszna, hogy mesterségesen meg-
hosszabbítják az életemet? Hiszen tényleg egy nyavalyás 
zöldség lett belõlem, aki képtelen moccanni, vagy szóra 
nyitni a száját!

Lesújtott a tehetetlenség érzése, amely lassan haraggá 
jegecesedett. Dühös voltam az emberekre, akik életben 
tartottak, de haragudtam magára a létre is. 

A nõvérnek igaza volt: jobban jártam volna, ha meg-
halok. És mégis, az asszony minden áldott nap bejött 
a szobámba változatlanul riadt arckifejezésével, hogy 
kicserélje az ereimbe csordogáló infúziót. Bár azt hitte, 
eszméletlen vagyok, sosem nézett a szemembe. Sebté-
ben ellen õrizte, hogy a testemet a gépezettel összekötõ 
valamennyi csõ rendben van-e, és a lehetõ leghamarabb 
kisurrant a helyiségbõl. 

Gondolatban nap mint nap könyörögtem neki, hogy 
hagyjon már végre a sorsomra. Hát nem képes megérteni, 
hogy nem tesz nekem szívességet azzal, ha életben tart? 

  Kérlek, ne babrálj már azzal az infúzióval! – esdekeltem 
ne  ki magamban. – Ha túlságosan félsz tõlem, semhogy rám 
emeld a tekinteted, akkor miért jössz egyáltalán? Csak hagyj 
engem meghalni…

Rab.indd   16 2017.05.04.   15:09:06



2. FEJEZET                                                       

17

Mégis napról napra kénytelen voltam végignézni, ahogy 
végigment a rutinszerû eljáráson, azután magamra ha-
gyott… élve. Újra meg újra meg újra…

   – Az Isten verje meg! Bárcsak már vége lenne! Kérem, 
csináljon végre valaki valamit! Segítsenek rajtam! Nem aka-
rok így élni tovább! 

– Pedig jobb, ha hozzászoksz! Úgy tûnik, még egy jó da -
rabig itt fognak tartani – hallottam felcsendülni hirtelen 
egy hangot annak dacára, hogy a szobában senki más 
nem tartózkodott.   

– Ezúttal aztán tényleg elszúrtad a dolgot, nem igaz? – 
folytatta a különös hang.  

– Hát te ki vagy? Egy angyal? – kérdeztem riadtan. 
Valamiképpen tisztában voltam vele, hogy a hang nem 
a testemen kívülrõl szól. 

– Ejha! Te vagy a világ legnagyobb ateistája, most meg 
egyszerre hinni kezdesz Istenben meg az angyalokban? Ugyan 
már!

– Honnan tudod, hogy mit gondolok? Vagy megtébo-
lyodtam volna?  

– Kétségkívül ez is egy lehetõség. 
– Tehát nem vagy valódi? 
– Nézd, én semmi olyan nem mondhatok neked, amivel 

te magad nem vagy tisztában. Késõbb talán majd rájössz, 
hogy ki vagyok.

– Laura… õ jól van? Miért nem jöttek be meglátogatni 
a szüleim? Mikor fogok már meghalni? Vagy ez lenne a bün-
tetésem?
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– Ne légy már olyan átkozottul nehézfejû! Mondtam 
már, hogy csak annyit tudok, amennyit te. 

– Ha így áll a dolog, akkor nem sok hasznodat veszem.  
– Ha óhajtod, én el is mehetek! 
– Ne!! Kérlek, ne tedd! 

Ekkor eszembe jutott, hogy Laura folyton holmi szel lem-
vezetõkrõl beszélt nekem. Úgy vélte, hogy ha az ember 
elég elmélyülten meditál, érintkezésbe léphet velük, bár 
én személy szerint emeletes marhaságnak tartottam az 
egészet. 

   – Én is annak tartom, noha meg kell mondanom, csípem 
ezt a „vezetõsdit”  – szólt a hang. 

Elképzelhetõ, hogy egy spirituális lény ilyen szarkaszti-
kus és goromba legyen? 

   – Idefi gyelj, haver, ha bajod van velem, akkor elmegyek, 
és azzal vége.

– A világért se tedd! Ne húzd fel magad, én egyszerûen 
csak próbálom megérteni, mi folyik itt. 

– Ezt talán azelõtt kellett volna megtenned, mielõtt 
ilyen slamasztikába rántottad bele magad! 

– De hát én csak menekülni próbáltam, elszökni a prob-
lémáim elõl! 

– Ez aztán szép! El akartál szökni a problémáid elõl, és 
ezért bilincsbe verted magad! 

– Bilincsbe vertem? 
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13. FEJEZET

Arra ocsúdtam, hogy bársonyos ujjak simí-
tanak végig az arcomon. Amikor végre sike-
rült fó ku szál nom a szemeimet, a kishúgomat, 
Grace-t pillantottam meg, aki játékosan ciró-
gatta az orcámat, és így szólt:

   – Ébresztõ, hétalvó! Rajta, ébredj már fel, fontos 
látogatód érkezett!  

Kissé megrökönyödtem, hogy itt látom, ugyanis a szüleim 
meg akarták oltalmazni a fájdalomtól, hogy így kelljen 
viszontlátnia, és mindeddig nem engedték be hozzám. 

Észrevettem, hogy a kapcsolók közül már csak egy 
van felkattintva, vagyis a nõvér bizonyára lekapcsolhatta 
a maradék kettõt is, míg eszméletlen voltam. 

   – Megszületett a baba… egy gyönyörû kislány! 
Ébresztõ, és nézd meg jól magadnak! Ébredj fel, bá-
tyus! Ébredj már fel! 

Grace kiabálni kezdett, s hallottam hangjában a kétség-
beesést.

   – Fel kell kelned! Ébredj fel! – ismételgette, és 
a mellkasomra borult. 
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– Látod, ezért nem akartuk, hogy bejöjj ide – szó-
lalt meg anyám, aki Grace mögött állt a kislányommal 
a karjában. – Próbálj megnyugodni, édesem!

– Gyere ide hozzám, kincsem! Semmi baj, ne vedd 
a szívedre! – bátorította apám. 

Odalépett a húgomhoz, és lehajolt hozzá, hogy a vállánál 
fogva gyengéden kivezesse a helyiségbõl.

Grace ekkor egy kissé lecsillapodott, mire anyám fe-
lém fordult, az ágyam fölé hajolt, és félrehúzta a lepedõt 
a baba arcáról.

   – Nézd, itt van a kicsi lányod…

A kislány lehunyt szemmel feküdt anyám karjában, pufók 
arcocskája vörös volt, egyik pracliját az arcához nyomta. 
Túláradó szívvel néztem õt, ahogy önfeledten alszik. Soha 
életemben nem láttam még hozzá fogható gyönyörûséget. 

Egyszerre betoppant az undok nõvér, alighanem azért, 
hogy lekattintsa az utolsó kapcsolót is. 

   – Mi folyik itt?! – visította, nyilvánvalóan abbéli 
félelmében, hogy leleplezik. 

– Csak azért jöttünk be hozzá, hogy megmutassuk 
neki a babát – felelte anyám feszengve.

– Nem szabadna most itt lenniük! Távozzanak, ké-
rem! – rikácsolta a nõvér, és taszigálni kezdte anyámat 
az ajtó felé. – Haladéktalanul távozzanak! – A nõvér 
tombolt dühében, hogy keresztülhúzzák a számítását. 
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– Ezt nem teheti! – fordultam hozzá gondolatban 
könyörögve. – Csak még néhány másodpercig hadd lát-
hassam a kislányomat, kérem! – Magamon kívül vol-
tam a felháborodástól, hogy elrabolják tõlem életem 
legboldogabb pillanatát… életem utolsó pillanatát. 
– Csak még néhány másodpercet kérek! Szeretném legalább 
életemben egyszer megérinteni!!! 

Egyszerre Grace felsikoltott az ajtóban, ahonnan 
az eseményeket figyelte. 

– Megmozdult! 

Anyám és a nõvér odakapták a fejüket, és látták, hogy idõ-
köz ben felemeltem a bal kezem, mintha a kislányomért 
akartam volna nyúlni. A nõvért annyira megrázta a látvány, 
hogy amint lélekszakadva menekült volna ki a szobából, 
felborította az ágyam melletti infúziós állványt, és a sóol-
datos palack fröcskölve ripityára tört a padlón. Az undok 
nõvér átfurakodott apám és Grace között, és fejvesztett 
pánikban kirohant az ajtón.

   – Hívd gyorsan az orvost! – rivallt rá anyám apára, 
aki sóbálvánnyá meredve nézett rám. 

Bal kezemmel a számba dugott csõhöz kaptam, és elke-
seredetten igyekeztem kitépni. Úgy éreztem, fuldoklom. 

   – Tarts ki még egy percig, drágám, mindjárt jön 
a doktor! – kérlelt anyám. Egyik kezét a vállamra tette, 
miközben a másikban továbbra is a babát tartotta. 
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Apám egy szempillantás múlva be is viharzott a szobába az 
orvossal, aki elsõ alkalommal megmentette az életemet. 
Látván, hogy görcsös igyekezettel próbálom felemelni a fe-
jem a párnáról, odaugrott hozzám, és kezét a homlokom-
ra téve igyekezett elcsitítani. Lehámozta rólam a számtól 
a tarkómig futó két rugalmas gumiszalagot, és lassan, de 
ügyesen kihúzta a torkomat eltorlaszoló mûanyag csövet. 

Mélyen beszívtam tüdõmbe az éltetõ friss levegõt, és 
hónapok óta elõször végre lehunytam a szemem. A kilég-
zés kissé megköhögtetett, s a köhögés nyomán feltartóz-
tathatatlanul csorogni kezdtek a szemembõl a könnyek. 

   – Kérem, magunkra hagynának a beteggel egy 
percre? – kérte az orvos a szüleimet és Grace-t, akik 
ott tolongtak az ágyam körül. 

– Gyerünk ki, szívem! Hadd végezze a dolgát 
a doktor úr! – szólt apám anyámnak, és kiterelgette 
a szobából. 

– Most már rendbe jön, doktor úr? – kérdezte 
anyám szorongva.  

– Magához tért – mondta az orvos. – Jelen pilla-
nat ban csak ennyit tudunk biztosan. Kérem, most 
men  jenek ki, és vigyék vissza a kisbabát a szülészetre! 

– Hála neked, Istenem! – fohászkodott anyám 
érzelmektõl elfúló hangon. 

– Én megmondtam nektek! Tudtam, hogy a bátyus 
fel fog ébredni! – csicseregte boldogan Grace, mi-
közben mindhárman kimentek a szobából. 
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