Tisztelt Gyászolók, Egybegyűltek!

Megint szegényebb lett a világ, s gazdagabb a mennyország. Mert
Pali bácsival olyan embert veszítettünk el, akire méltán büszkék lehetnek
azok, akikre ő büszke volt, s akik barátjának mondhatták magukat.
Egész életében tette a dolgát, de azt nagy türelemmel,
gondossággal, előre látással, s úgy élte le hosszú életét, hogy nem
szorult segítségre, de ő mindig kész volt segíteni. Nagyon egyszerűen élt,
de biztonságban, szeretetben, harmóniában, lelki békében. Én
szerencsés vagyok, hogy ismerhettem, mert a vele való találkozásaimkor
úgy éreztem, mint egy viharokkal dacoló hajós, ki egy nyugodt öbölbe
érkezik.
Csodálatra méltó ember volt. Szép termete, tiszta arca,
élményszámba menő magyar kiejtése, csendes okos szavai mindig
lenyűgöztek. Azt a történetet mikor apámmal, akivel együtt volt katona a
háború alatt, úgymond egyszer megléptek eltávra, sokszor
elmeséltettem vele, mert nemcsak a történet volt lebilincselő, hanem
ahogy a német akcentusával magyarul beszélt. Én sosem hallottam tőle
csúnya szót, káromkodást vagy, hogy valakire rosszat mondott volna.
Sosem hencegett, de dicsérően beszélt gyermekeiről, unokáiról,
még rólam is, hogy milyen sokra vitték, vittük, de ilyenkor mindig az
jutott eszembe, hogy vagyonosabbak lehetünk nála, de gazdagabbak
bizony nem. Ha néha átjött hozzánk látogatóba, s szépen felöltözve ott
ült az asztalnál, mindig ugyanott, nem tudom miért, de az olyan jó volt.
Az az ő helye marad meg örökre bennem, ahogy az apámé a túloldalon.
Pali Bácsi! Ha tényleg van túlvilág, s ott találkozhatok veled és
apámmal, úgy hálát adok istennek, ha még sincs, úgy hálás vagyok a
sorsnak, hogy találkoztunk itt az életben. Azzal, hogy Pali Bácsi át
költözött az árnyékvilágba, mi nem egy embert veszítettünk el, hanem az
Embert. Nyugodjon békében.
Érdekes az ember, mert mindig az élők, akik tele vannak gonddal,
fájdalommal ők siratják, sajnálják az elhunytat, kinek megszűntek
fájdalmai, gondjai, problémái. Ezért, hogy enyhítsem a gyászolók
fájdalmát, írtam egy verset, mit általam az elhunyt üzen nékik.
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