
Szeretek szeretni, de utálom, ha èn szeretek, amennyire csak lehet, ès màs nem 

küzd èrtem. Talán tùl könnyen szereznek az emberek hozzám fèrèst. Talán nem 

jelentek kihívást. Talàn nem adok startot ès célt, csak hagyom, hogy átfussanak 

rajtam anèlkül, hogy engednèm. Talán tùl olcsóvá teszem magam azzal, hogy nem 

adok meg a  versenyre benevezési határidőt vagy jelentkezési dìjat. Csak hagyom, 

hogy mikor az embernek kedve tartja, fussanak, lássanak, ámuljanak, majd 

visszanèzve se lássák a határt. 

Elvesztettük a szerelem művèszetèt 

Mert elkezdtük làtni a műt a művelő helyett, azt, kinek szemében az èrtèk megremeg. 

Elkezdtünk félni attól, hogyha nem alkotunk valamit, senki nem szeret. 

De megjegyzem, ha mindenki a múzeumban vègzi, senki nem foglal majd előtted 

helyet, ès ámul rajtad, mert ők is csak a falon lògva várják a látogatókat. 

Várják, hogy èszrevegyèk, hisz nagyban nèz ki a képkeretből, ès kergeti feltűnèst. 

De mindhiàba. Hisz minden egyes ember azt várja. 

Elvesztettük a szerelem művèszetèt mert nem vesszük észre, hogy a puzzle- 

darabkàkat összevissza tève, rosszul alkottuk meg a szerelemről alkotott kèpet. 

Mert ha egyszer összeragadt lapokat olvasol, majd megèrted. Megèrted, hogy 

valaminek ki kell töltenie az üres sorokat,a szóközöket ès a meg nem ìrt mesèket. 

Kilèlegzünk, belèlegzünk, de arra a szòra nincs energiánk, hogy kimondjuk, szeretjük 

egymàst 

Talán egy tèrkèp vagyok. Egy ahhoz elegendő, hogy az emberek tudják, hogy a 

következő utuk  merre vezet. 

Majd összegyűrnek egy utolsò pillantást vetve arra, hogy hol jártak, és tovább- 

haladnak. Elhagynak, és látják, ahogy elveszek sajàt magamban. Látják, ahogy 

biztonsági öv nèlkül hajtom magam utamon, ahogy szabad vágtàba és pilóta 

üzemmòdba kapcsolòdom, és azt hiszik, minden rendben, hisz nem látszik, hogy 

nem èn irányìtom az ùtvonalam. Az igazsàg az, merthogy nem tudom.  Csak 

haladok, amerre a rejtèlyes út vezet. Ahol màsok àtgázoltak rajtam, a következők 

mindig megtalálták a már jól kitaposott ösvényeket, a lerombolt tájat, a megtört lelket, 

mi szìnt vitt a tèrkèpbe és a dobbanàst, mi mindig fel-feldobálta a síknak làtszó görbe 

ùtvonalakat. Mindig megtaláljàk a már azonosìthatatlan ès felismerhetetlen felszìnes 

boldogsàgot. Ami egykor mèg bennem lobogott ès ègett a vágytól, hogy valaki màsé 

is legyen. Nem feladtam. Megpihentem. A hamisság felemèszt. Hogy meg kell 

felelnem a megfelelhetetlen követelmènyeknek, hogy álarc alà àssam arcàtlan 

alázatom, hogy ne maradjak senki, csak az. Akinek a társadalom elfogad. 

Próbálok hinni a mának. Hogy mèg nem tűnünk el este együtt a nappal. Hogy mèg a 

legsötètebb èjszakán is körülragyogjuk az ègboltot, ès nem veszünk el a múltban. 
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