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PAPP ILDIKÓ 
 
Szerelem 

 
Egy országos szakmai értekezleten vettem részt. Augusztusi 
este volt. Ragyogott a csillagos égbolt, lágy fuvallat zizegtette 
a faleveleket. Néztem a holdat. A körülöttem zajló párbeszé-
dek lassan elcsendesedtek, csak az esti szellı járta át hosszú, 
kibontott hajam. Nem akartam senkire, semmire sem gondolni. 
A szakmai értekezlet vacsorával záródott. Helyfoglalás közben 
pillantottam meg régi ismerısömet, aki egyenesen felém köze-
ledett egy ismeretlen fiatalember társaságában. Mindketten 
mellém ültek, illedelmesen. 
Nemsokára tálalták a finom vacsorát. A társaságunkban lévı 
fiatalember mindent megtett annak érdekében, hogy vacsora 
közben jó hangulat legyen. Sokat beszélgettünk. De az a má-
sik, az a barna, sötét szempár rejtett magában valami titokza-
tosságot. A vonzó mosoly felkeltette figyelmemet. Tekintete 
testem simogatta. Éreztem, hogy gondolatban egyre közelebb 
kerülünk egymáshoz. 
Vacsora végeztével átmentünk a szomszéd kerthelyiségbe, 
ahol élızene szólt. Itt valahogy szem elıl vesztettük egymást. 
Végtelenségnek tőnt, mire újra élvezhettük egymás társaságát. 
Éreztem, hogy hatalmas kı esik le a szívérıl, amint ismét ma-
ga mellett tudhatott. Hálája jeléül egy szál piros rózsát kaptam. 
Remegı kézzel adta át. Belenéztünk egymás szemébe. Egy 
pillanatra megállt a világ. Csak mosolyogtunk egymásra. Hall-
gattuk a zenét. Aztán keze megérintette kezem, s lassan, érzéki 
mozdulatokkal simogatni kezdett. 
Szemben ültünk egymással, és tovább bámultuk egymást. 
Minden pillanat szebb volt, mint az elıtte lévı. Hirtelen fázni 
kezdtem. Levette a zakóját, s lágyan a vállamra terítette. Utána 
táncolni hívott. Örömmel fogadtam a felkérést. Eleinte távol-
ságtartón, majd egyre közelebb és közelebb táncoltunk egy-
máshoz. Erıteljes öleléssel húzott magához, testéhez, mely 
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formás és sugárzó volt. Érzékeltem a kisportolt mellkast és ka-
rokat, a karcsú derekat, a formás feneket, és az érzéki kezeket. 
Kezünk egymásba érve oly mohón simogatták egymást, hogy 
ujjaink olykor egy-egy szorításba burkolóztak. És ebben az 
érintésben benne volt minden. Ölelésre kényszerített. 
Néztük, néztük egymást. Táncoltunk, egyre felszabadultabban. 
Mikor kellemesen elfáradtunk, elindultunk a szálloda felé. 
Csodálatos este volt. A mélykék égen a csillagok és a hold vi-
lágított nekünk. Vállamra tette a kezét, átölelt és megcsókolt. 
Ajkunk egymáshoz ért. Szenvedélyesen faltuk egymást, mint-
ha soha többé nem akarnánk elszakadni. Szédültem, lábaim 
remegtek, úgy éreztem, a széllel együtt lebegünk. Testünket 
elöntötte a tőz. Elfeledtük, hogy más is létezik rajtunk kívül.  
E csodás álomból a nap elsı sugara ébresztett bennünket.  
A búcsú percei nehezek, és fájók. Egész úton hazafelé semmi 
másra nem tudtam gondolni, csak az elmúlt éjszakára. Még ma 
is szeretném újra és újra átélni mindezt. Ezt a csodálatos, fe-
lejthetetlen éjszakát. 
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Ez egy októberi áhítat, 
sziklaperemen ıszi csend, 
reményt, hitet számláló állomás 
a szél hasította úton. 
Az ember kicsit imbolyog, 
fáradhatatlanul visszanéz, 
hogy azután újrainduljon 
az idı szárnyaló vonatán. 


