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Beteljesülés

A férfi és a nő az utca forgatagában állt, alig néhány
lépésnyire  egymástól,  arcukon  a  felismerés  döbbent
fényével.  Álltak  némán, szemükben pedig felizzott  a
hosszú-hosszú évek minden elfojtott érzelme - a sárba
tiport vágy, az elválás fájdalma, az egykori harag, a
bűntudat. Hogy mindketten elhibázták...
Az  idő  láthatatlan  óriáskereke  ekkor  váratlanul
megmozdult,  és egyre gyorsulva elkezdett  visszafelé
forogni.  Forgott-forgott  szédítő  sebességgel,  majd
fokozatosan  lassított  és  hirtelen  megállt.  Ketten
maradtak...Vállukra indigókék csillagtakarót borított az
éjszaka. Fölöttük ott magasodott a ház, mely húsz éve
őrizte hallgatagon régi álmaikat, és látta a percet is,
amikor - ellentétes vágyaktól vezérelve, kiszakadva a
bűvöletből  -  félig  kinyílt  virágként  kettétört  közös
életük.
Hitetlenkedve néztek egymásra… Arcukon kisimultak a
könyörtelen  idő  tollvonásai,  hajukból  eltűntek  az
ezüstös szálak. Az ódon kapu holdfényben megcsillanó
réztábláján  zöldes  patinával  borítva,  mégis  tisztán
kivehetően  látszott  a  belevésett  rajz,  egy  szív  és  a
kettős monogram. Nem értették, mi történik velük, de
valahol  nagyon  mélyen,  ahova  mindent  eltemettek,
egyszerre rezdült meg szívükben a remény. Titokzatos
és érthetetlen módon kaptak még egy esélyt...
A nő mozdult elsőként a falmélyedés felé, ahová régen
a bérelt lakás kulcsát rejtették. Az újabb bizonyíték, a
kulcs  a  megszokott  helyén  lapult.  Mintha  csupán



tegnap  tették  volna  oda,  és  nem  húsz  -  végtelen
hosszúnak tűnő - évvel korábban. Hangtalanul feltárult
előttük  a  súlyos  kétszárnyas  kapu,  mögötte  az
emeletre vezető lépcső, és hirtelen végső kételyeik is
szerte foszlottak.
A  manzárdszobában  megállt  az  idő.  Az  ajtónyitásra
suttogó árnyak keltek életre a félhomályban, a levegő
megtelt bűvös rezgéssel... A férfi lassan kinyújtotta a
kezét, tétovázva simogatta meg a nő arcát, attól félve,
hogy eltűnik, akár egy látomás. 
A remegő érintéstől izzó lávaként tört felszínre a vágy.
Láthatatlan  láng  csapott  fel,  porrá  égetve  a
tartózkodás utolsó foszlányait,  és tüzében hamuként
hullottak  földre  ruháik.  Csak  a  pillanat  lüktető
impulzusa létezett, mely magába olvasztott mindent...
Kiéhezett  mohósággal,  mégis  kimondhatatlanul
gyengéden  szerették  egymást.  A  gyönyör  lázas
önkívületében  összeforrva  emelkedtek  fel  a  szédítő
magasságba, ahol megszűnnek a határok, s mikor a
hullámok  elcsitultak  végre,  szelíd  békével  pihentek
meg a csend ölelő karjaiban.
Megtörtént...Valóság  lett  végre  a  csoda,  ami  nélkül
kapcsolatuk örökre félbeszakadt fejezet maradt volna.
 És már nem számítottak a múltbéli tévedések... A nő
félelme az elkötelezettségtől, amit egykor nem tudott
teljes  lélekkel  elfogadni,  mert  visszavonhatatlan
pecsétnek  hitte.  Vagy  a  férfi  határozatlansága,  aki
nem volt elég bátor átlépni egy korlátot, s talán éppen
emiatt  veszítette  el  őt.  Minden  vétkük  a  feledés
kútjába  hullott.  Csak  az  egyszeri  és
megismételhetetlen pillanat lüktető impulzusa létezett,
mely  magába  olvasztott  mindent...  A  beteljesülés,
mely egésszé tette a múltat…



A  falióra  tompa  kongással  jelezte  az  éjfélt.  Szavak
nélkül  is  tudták,  hogy  idejük  lejárt.  Egymás
tekintetében elmerülve szinte nem is észlelték, hogy a
szoba  falai  feloldódnak  a  semmiben,  s  a  következő
pillanatban már újra kint álltak az utcán. A szemeik
már  nem kérdeztek,  s  válaszokat  sem vártak,  csak
némán  elköszöntek,  és  mindketten  továbbléptek  a
saját  útjukon.  Nem  próbálták,  de  nem  is  akarták
megmagyarázni a felfoghatatlant… 
Egy  megtagadott,  elfeledett  álom  újra  álmodta
önmagát, és a soha meg nem történt percek különös
valóságának  emléke  kitörölhetetlenül  a  szívükbe
vésődött. Mindörökre…


