
 
 
 

      Találkozásom a Napsugár Otthonnal 
 

1994 őszén teraszunkról figyeltem, ahogyan napról napra 
magasodik egy épület a Kossuth utca 41. szám alatt. Egyre szebb 
és szebb lett. Idősek otthona lesz – mondták az ismerőseim. 1995 
júniusára elkészült. Sóvárogva néztem – bárcsak ott dolgozhatnék! 
Gondoltam egy nagyot és már a titkársági folyosón találtam 
magam. Izgatottan vártam, hogy bejussak a felvételi 
elbeszélgetésre, de még jobban azt, hogy értesítsenek annak 
eredményéről. Eljött az a nap is, így 1995. augusztus 10-én 
munkába is állhattam.  
 
Teltek-múltak az évek, munkatársaimmal újabb és újabb kihívások 
elé kerültünk, de együtt könnyedén vettük az akadályokat. Nem 
csupán kollégák voltunk, hanem sok igaz barátság is köttetett, 
amelyek a mai napig tartanak. Az időseket szintén nagyon 
könnyen a szívünkbe zártuk, igyekeztünk számukra meleg, 
családias, élhető környezetet biztosítani. 
 
2012 sorsforduló volt számomra, mert már nem csak a 
munkahelyemre jöttem, hanem haza is, hiszen a ház, amit 17 évvel 
korábban olyan vágyakozva néztem, immár a szüleim otthona is 
lett. Az utóbbi három év nagyon nehéznek bizonyult számomra, 
mert már nem csak dolgozó, hanem hozzátartozó is voltam. 
Bevallom, nem mindig volt egyszerű megtalálni az arany 
középutat. 
Az alábbiakban útmutatásul ajánlom annak az ismeretlen idős 
ausztrál férfinek a versét, aki idősotthonban élt. Gondolatai 
iránymutatásul szolgálhatnak mindannyiunk számára.  
Ha megszívleljük ezeket a sorokat, emelt fővel és tiszta szívvel 
mondhatjuk, hogy a Napsugár Otthon nem csak ellátja az itt élő 
idős embereket, hanem gondoskodik is róluk. 
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A fura öreg 

Kinek gondoltok, amikor rám néztek? 
Mit láttok? Kit láttok, nővérek? 

Egy fura öreget, nem annyira bölcset, 
Mit lát, mit csinál – ő nem is tudja már. 

Elejti a falatot. Ha hangosan szóltok, 
Hogy "Próbálja meg!" - választ sem kaptok. 

Hogy ti ott vagytok, mintha neki fel se tűnne, 
Eltűnik mindig a zoknija, cipője… 

Kénytekre-kedvtekre átadja önmagát, 
Fürdetés, etetés tölti ki a napját. 
Ezt gondoljátok? És ezt látjátok? 

Szemetek nyissátok: hisz' ez nem én vagyok! 
Megmondom, ki vagyok: ki csendben meghúzódva 

Megteszem, eszem is, mint a nővér mondja… 
Apámnak, anyámnak kicsi fiacskája, 

Szerető fészkében egyik fiókája. 
Szárnyra kelő kamasz, jövő álmodója, 
Szerelmes társának boldog bevárója. 

Húszéves vőlegény: szívem nagyot ugrik 
Esküm emlékére, mit tartanom illik. 

Huszonöt évemmel, magam is apaként 
Őrzöm kicsinyeim boldog otthon keblén. 

Harmincéves férfi: ó de gyorsan nőnek! 
Téphetetlen szálak minket összefűznek. 

Negyven lettem: kirepültek, üres már a fészek, 
De marad a párom, így nem hullanak könnyek. 

Ötven éves lábaimnál kisbabák játszódnak, 
Nagyszülők lettünk már, unokáink vannak. 
Majd sötétség jő rám: feleségem meghalt. 

Jövőm eddig fény volt, mit most a rém felfalt. 
Gyermekeim most már nélkülem megállnak. 

Múlt szeretet jár át, évek, mik elszálltak. 
Most már öreg vagyok. Kemény a természet. 
Az idős ember vicces. Vicc csak az enyészet. 

A test, a kellem, erő széthullik, elillan, 
Kő maradt, ahol rég mondták: a szívem van. 

Ám az éltes testben ott belül fiatal 
Vagyok még. Tépett szívem duzzad: 

A múlt sok örömet és fájdalmat visszaad. 
Újraélem szerelmünket, hosszú életünket, 

Túlságosan gyorsan elszállt éveinket. 
Elfogadom szépen, hogy minden elmúlik. 

Nyisd hát ki a szemed, láss túl azon, mi vén: 
Nézz csak meg közelről: hát ez vagyok én!! 


