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Legkellemesebb érzés az, amikor tudod, hogy valaki szeret téged. Te vagy az 

élete, mindenki más melletted csupán papírfigura, kellék, árnyék. Látásodra 
elpirul, hangja reszket, amikor téged szólít. Mind az apró jelekből, melyeket 
utadban hagy, mind a nagy tettekből, amelyeket neked címez, egy bizonyosság 
süt feléd: szeret. Minden mozdulatod, gesztusod, szavad, cselekedeted 
boldogságot gerjeszt benne. Szeretete aurájában boldogan ragyoghatsz: a 
tökéletes te vagy. Mindezért semmit sem kell tenned, már mindent elkövettél 
azzal, hogy létezel. Vér, kard, gyöngy és por kibírhatatlan pillanataiban az erő 
számára te vagy. Mennydörgés dübörög, villámok cikáznak körülötted, majd 
diadalmas szivárvány övezi homlokodat: szívverését hallod, tekintete kutat 
utánad, szerelmes mosolya süti arcodat. Kihagyhat eszméleted, szívdobogásod, 
elveszítheted önmagad is: rád gondolásában immár mindörökké és szüntelenül 
létezel. Az ő nappala, gyönyörű világra nyíló ablaka a te lelked; kétségbeesése 
éjszakája, szívbe markoló rémülete is te vagy azzal, hogy holnap talán nem 
leszel… Ezt az egyet nem ronthatod el életedből, légy bár erős és aljas, vagy 
gyáva és gyenge. Viszonzod érzelmeit, ügyet sem vetsz rá, másért lobogsz, 
kiégtél, meghalni szeretnél, mindegy: az ajándék számára te vagy. Tekintetének 
fényében ragyogsz hajnaltól hajnalig: a kiválasztott te vagy. 

 
Éjjel álmomban ismét szeretett az egyetlen, aki önzetlenül képes volt szeretni 

engem, nem önmagamért, nem értékeimért vagy silányságomért, nem önmagáért 
és nem kettőnk egymás fölötti győzelméért. Álmomban ismét az szeretett 
engem, aki csak szeretni tudott, semmi mást meg nem élt. Szeretete forróságából 
kiemeltem piruló arcomat: megint arra ébredtem, hogy árnyék vagyok. Szeretem 
az éjszakát, tehetetlenül várom az álom folytatását, találkoznom kell az 
egyetlennel, aki tényleg tud szeretni. Szeretnék belehalni abba az álomba, 
amelyben ismét szeret engem az, aki csak ezért létezik. Nem akarok fölébredni 
az ő álmából. Nem akarom, hogy ismét nappal legyen számító szépséggel, 
képmutató jósággal. Közönyöddel többé nem árthatsz nekem, hiába löksz ki 
tekintetedből. Noli me tangere: az ő álma vagyok. 

 


