
Molnár Ilona: Szeretem, mert szeretem 

  

     Mint minden vasárnap, délután most is, lehajtott fejjel ballagtunk a megállóhoz. Még 

néhány perc néhány közönséges szóváltás, egymás tekintetének kerülése,de mit is 

tehetnék,hiszen torkomat a sírás fojtogatja. 

Szomorúan szálltam fel a buszra,sietve elvettem a jegyemet s csak addig pillantottam fel,míg 

ülőhelyet kerestem magamnak majd rutinosan integettem búcsúzóul. 

     Csalódottan néztem magam elé s hogy senki se lássa a szememben gyűlő 

könnyeket,babrálni kezdtem a telefonommal. Igyekeztem kordában tartani őket,de ekkor egy 

könnycsepp elszabadult, utat tört magának,legördült az arcomon a nadrágomra és úgy eltűnt a 

szövetszálak között,mintha soha nem is létezett volna. 

Régi szerelem ez,  sok-sok viharos nappallal és szenvedélyes éjszakával. Azt mondta: velem 

akarja leélni az életét és én ezt úgy értettem,ahogy a nagykönyvben meg van írva ásó-kapa, 

örökkön-örökké...,de nem így lett. 

Akarhattam én bármit is a közös jövőnket illetően "úgy" már nem kellettem se akkor, se most, 

sem a jövőben. Pedig az életemnél is jobban szerettem úgy,ahogy csak egyszer képes az 

ember életében. 

Ő  azt szerette ami vagyok,amit teszek s akiért. Ekkor döntöttem úgy,hogy elmegyek és soha 

vissza nem jövök,eltűnök,mint az a könnycsepp  örökre és láthatatlanul. Azt gondoltam ha 

egy férfi igazán szeret egy nőt, azt féltve őrzi és nem engedi el soha semmiért...,de elengedett. 

Gondolataimból a hirtelen fékező busz zökkentett ki s mire feleszméltem már a járdát 

koptattam kicsi otthonom felé. Könnyű kabátomba belekapott,arcomat lágyan simogatta a 

langyos kora őszi szél, majd kattant a zár és bent is vagyok,de gondolataim tovább zakatoltak. 

Nem mehet ez így tovább,nem bírom elviselni a bántást az élcelődő megjegyzéseket!Csak 

annyit kéne mondanom,hogy vége,nincs tovább...,de vajon meddig bírnám nélküle?Utóbbi 

gondolattól egyáltalán nem lettem boldogabb. 

Hirtelen megláttam a táskát, kivettem belőle a fel nem vett ünneplő ruhámat és beakasztottam 

a szekrénybe a többi közé. 

A reggel sem indult jobban az esti kesergés másnapra érzéki csalódásnak tűnt. Miért ilyen 

bonyolult az emberi élet?Nem veszíthetem el azt akit oly sok év után megtaláltam 

magamnak!                                                                             Biztos hiányozna ha nem 

láthatnám,nem ölelhetném,nem csókolhatnám!Ki simogatná erős izmait,ki bújna hozzá és 

szólítaná kedvesen? 

Teljesen elbizonytalanodtam már semmiben sem voltam biztos csak abban,hogy akármilyen 

is,szeretem. A harag is szeretetet sző a lelkemben ha rá gondolok, mert ő az egyetlen igaz 

szerelmem az életem. 

    Már tudom, ha eltelnek a hétköznapok újra útnak indulok,visz a szívem hozzá, mert a vele 

töltött idő mindig olyan érzéssel tölt el,amit újra és újra át akarok élni s inkább szeretem ilyen 

távolból, mintsem elveszítsem őt. 
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