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Bevezető 

Hogy miért ez a téma? Mert kell róla be-
szélni. Mert az életnek mindig vége lesz, 
nem tehetünk ellene semmit. Egyetlen dol-
got tehetünk, odafigyelünk, hogy addig ho-
gyan élünk. Nekem a hogyan élünkbe bele-
tartozik az is, hogy nem rettegek attól, hogy 
egyszer meghalok. Tudjuk, hogy egyszer 
biztosan, és a rákom éppen nem egy élet-
biztosítás. De vajon melyik a jobb? Ha félek 
és tagadom, hogy az életemnek akármikor 
vége lehet, vagy ha tudomásul veszem, és 
megpróbálok úgy élni, hogy ha mennem 
kell, tudjam, hogy ami itt marad utánam, 
az rendben van? Én nem szeretek félni. 
Féltem már eleget, magam miatt nem aka-
rok. És… ha félnék, rettegnék a halálomtól, 
akkor azt hiszem, egy csomó dolog kima-
radna az életemből. 

Egyik este, ahogy a könyvvel szöszmötöl-
tünk, a lányok mutatták a rajzokat hozzá, 
Eszti azt írta az egyikhez: 

„Ma született, Ma halt meg! A kép az élet 
végéről próbál szólni. Ugye a még élő virá-
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gok, amelyeknek még van vizük. A másik 
az elhervadt virágok, akiknek nincs vizük.” 

Milyen egyszerű és világos. A Földön min-
den, amiben élet van, egyszer meghal… 
pont, ahogy a virágok a vázában. Mégis van 
egy hatalmas különbség… a virág, mielőtt 
elhervad, kinyílik, csodálatosan pompázik. 
Mi meg, mi egész életünkben attól rette-
günk, hogy majd valamikor elhervadunk. 
Tagadjuk, és küzdünk ellene, mintha bár-
mi esélyünk is lenne. 
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Levél a felhők fölé… 

„Hello, 

Csak mondom, ez nagyon nem volt szép. Mit 
szép? Ez egy nagyon, hogy is mondjam, 
csúnya egy húzás volt. Abszolút nem ebben 
állapodtunk meg. Szó sem volt róla, hogy a 
tök jó leletek után csak úgy ripsz-ropsz elal-
szunk. Jó, értem én, hogy van az az évekig 
tartó szenvedés, ami már sok, de most ko-
molyan… nem beszélhettük volna meg leg-
alább? 

Ez tényleg nem volt szép. Mindenki megígér-
te mindenkinek, hogy minden rendben lesz. 
Azt beszéltük meg, hogy ha az a CT jó lesz, 
akkor örülünk, erőt gyűjtünk, és szépen le-
visszük a kutyát egyedül sétálni, meg 
együtt csináljuk meg a kilátót, meg 
Toszkánába megyünk, meg még ki tudja 
miket. És akkor tessék. Oké tudom, mi se 
mondtunk el mindent pont úgy, ahogy volt, 
de csak azért, mert jót akartunk… jóóóó be-
ismerem ez sem volt szép… de szóval azért 
így átverni minket, na, az már aztán de 
tényleg… 

Egyszer megegyeztünk! Megegyeztünk, 
hogy nincs kényszer, hogy ha nincs javulás, 


