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  Üres tekintettel figyeltem az infúziós csőben egyenletesen csepegő cseppeket és a 

mellkasomra tapasztott gép csipegőjét. Erőlködtem,de semmi nem jutott eszembe,hogyan 

kerültem ilyen helyzetbe. 

  Időnként feltűnt egy-egy fehérköpenyes, rápillantott a műszereimre,majd sietősen 

továbbment. 

Kis idő múlva jött egy orvos és alig hallható hangon annyit kérdeztem: 

-Mi történt, miért vagyok itt? 

-Ezt csak ön tudná elmondani hölgyem! Elveszítette az eszméletét és rövid időre leállt a szíve 

is. A vérképe alapján elképzelhető,hogy egyfajta gyógyszer hatóanyaga kissé magasabb a 

megszokottnál.. Próbáljon meg visszaemlékezni! 

Sokáig tartott a merengés, csak lassan tisztult a kép... 

Te jutottál az eszembe és könnyekkel telt meg a szemem. -Hol voltál, miért nem voltál velem 

és fogtad a két kezem? 

Hirtelen rám törtek az emlékek s fájdalom ült a szívemre. 

Emlékszel arra a zsivajos éjszakára, amikor átbújtam az ajtófélfát támasztó karod alatt? 

Akkor,ott kezdődött  minden,amire vágytam eddigi egész életemben. 

Meghívtál egy italra és beszélgettünk egyfolytában, mint két régi ismerős...,mert azok 

voltunk. 

Én egy boldogtalan házas, te meg egyedül bolyongtál ide-oda csapódva a világban. Akkoriban 

minden szombat este egy zenés szórakozóhelyen dolgoztam s,ha nyílt az ajtó mindig 

felkaptam a fejem remélve,hogy egyszer majd újra te lépsz be rajta!Ritkán jelentél meg,akkor 

is italmámorosan,csapzottan,de ez engem egyáltalán nem érdekelt. 

Majd kiugrott a szívem a helyéről, amikor mosolyogva közeledtél felém és gyengéden a 

falhoz szorítva szenvedélyesen megcsókoltál. Nem ellenkeztem,átadtam magam ennek a 

gyönyörű,mámorító érzésnek. 

Egyetlen szavadba került, kézen fogtál s máris nálad találtam magamat. Eleinte hajnalig 

maradtam majd napokig, hetekig és végül majdnem örökre. 

Emlékszel a pezsgőmámoros nagy beszélgetésekre a szenvedélyes, hosszú éjszakákra?Nem 

tudtunk betelni egymás közelségével,habzsoltuk a szerelmet a csókokat reggel, délben, este. 

Istenem, de jó is volt!!! Ölelni,szeretni téged,ringatózni a karodban,soha el nem engedni! 

Titkos találkozók a sok-sok boldog óra oly édes volt,mint a méz az ellopott idő. 

Emlékszel még a céllövöldére ahol addig próbálkoztál amíg sikerült egy nyuszit szerezni 

nekem? Az kellett az a krémszínű,nagy, puha óriási fülekkel, apróvirágos ruhában! Talán 

azóta szólítottál Nyulamnak, Nyulinak vagy éppen Nyulikámnak, ha rossz kedvem volt. 

Közben beesteledett és kitaláltad üljünk fel a körhintára! Az arcod elárulta,valami 

huncutságban sántikálsz, amire nem kellett sokáig várni. Elkezdted becsavarni az én hintám 

láncait körbe-körbe és már indultunk is,majd meglökve elengedtél, én pedig 

forogtam,pörögtem a magasban ég és föld között. Kacagtam, sikongattam, boldog voltam a 

csillagok között is. 

Vajon emlékszel-e azokra az estékre, amikor vacsorázni vittél s közben virágot vettél nekem a 

rózsaárus fiútól? 

Borzasztóan boldog és büszke voltam rád! Nehezen felejthető a Valentin napi meglepetésed 

is, romantikus zene, finom étel, ital és villódzó vörös szívecskék mindenhol. Nem beszéltünk 

csak szorítottuk egymás kezét s könnybelábadt szemmel néztünk egymásra szerelmesen... 



Olyan volt az életünk,mint az örökké tartó mézeshetek,de  egyszer mindennek vége lett és a 

hétköznapok egyszerű szürkesége vagy a múltbéli sérelmeink vitákká válva közénk 

álltak.Minden hangos szavad ostorcsapás volt a szívemre.Ilyenkor mindig pakoltam és oda 

menekültem,ahol senki sem bánthatott meg. 

Utána külön utakon jártunk,más karjaiban kerestük a vigaszt a boldogságot,de ez valahogy 

egyikünknek sem sikerült. 

Emlékszel?Egy vasárnap délben utánam hoztad a nálad maradt piros papucsomat és én azt 

gondoltam,ezzel végleg ki akarsz törölni az életedből.Pedig csak újra beszélni szerettél volna 

kettőnkről,elmondani hiányzom neked,de nem szóltál semmit csak a kezembe nyomtad a kis 

csomagot majd remegő hangon elköszöntél. 

Sokkal később tudtam meg látogatásod igazi okát...túl későn. 

Mostmár pontosan emlékszem...magányomban nem tudtam elviselni a fájdalmat,hogy végleg 

elveszítettelek. 

Rázkódtam a zokogástól,fájt a szívem és levegő után kapkodtam.Akkor,igen akkor került elő 

a gyógyszer,de mindhiába,nem akart hatni majd jött a második,a hamrmadik és így 

tovább.Abban a pillanatban mindennél jobban hiányoztál,kínzó fájdalmat okozott a nélküled 

töltött idő, már nem tudtam nélküled élni. 

Elveszett hittel,kábultan feküdtem,miközben körülöttem lassan elhomályosúlt,elcsendesedett 

a világ. 

Távolról hangfoszlányokat és sziréna hangját hallottam.Egy keskeny ágyra csatoltak,nagyon 

fáztam,szakadozott,kopott pokróc és némi agyonmosott lepedő volt a takaróm.Az autó 

egyenletesen,szaporán haladt a döcögős úton. 

  Reszketve elfordítottam a fejem s egy piroskabátos,szemüveges,fiatal férfi ült mellettem. 

-Hogy érzi magát hölgyem? 

Nem törődve a kérdéssel az arcát fürkésztem,mert eszembe juttatott valakit. 

-Nagyon hasonlít a fiamra... 

-igen,tudom legutóbb is ezt mondta. 

Legutóbb??? Úgy tűnik az egyetlen, számomra legdrágábbat, az életemet is bármikor 

odaadtam volna érted... 

Látod,így szerettelek,így szeretlek én. Halálosan!...Majd elgyengülve újra elmerültem a 

sötétségbe 

  

 


