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JALCS IRÉN  
 

Szeretlek 

 

Szeretlek, őszintén, igazán. 

Szeretlek, szívből, tisztán. 

Szeretlek, úgy, ahogyan nem szerettem még senkit, soha tán. 

Minden este a neved suttogom, mikor fejem a párnára hajtom. 

Álmaimban, szívemmel kereslek, ajkammal hívlak, karommal 

ölellek, és szerelmes testemmel, puha takaróként betakarlak. 

Karjaimban tartalak, míg ablakomon beköszönt a hajnal. 

Ne menj még, maradj még, mondom. 

Ne érjen még az álom véget, mert oly jó veled! 

Lelkemnek zenéje Te vagy. 

Általad ragyogok úgy, mint a nap. 

Boldogsághálót font körém az élet, mióta ismerlek téged. 

Oly csodás minden, mert bátor vagyok és semmitől nem félek, 

mert a szerelem boldog érzése legyőz minden nehézséget. 

Te vagy az erőm, a fényem. 

Te vagy, akiért érdemes élnem. 

Szeretve aggódom érted és mindig azt kérem, hogy semmi baj 

ne érjen. 

Mikor rám nézel, szemed csillogása egy ékszer, mert lelkem 

boldogságát tükrözi vissza, és ez az élet legszebb ajándéka. 

Mint kagyló a gyöngyöt, úgy zártalak a szívembe, és Te lettél 

lelkem ragyogó gyöngyszeme. 

Szeretnélek örökre magamhoz ölelni, és soha el nem engedni. 

Szeretnék veled örök szerelemben megöregedni, és ősz fejjel is 

füledbe szerelmes szavakat suttogni, 

emlékeket idézni hűvös estéken, mikor kezedre kulcsolnám sze-

rető kezem. 

Kézfejemre ültetem csókom, és elküldöm neked, és azt kívá-

nom, 

légy Te is olyan boldog, mint amilyen én vagyok most. 
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Mosolyt hoztál 
 

Mosolyt hoztál és könnyeket hagytál, mert hiányod nagyon fáj. 

Értünk kelt fel a nap, mikor jöttél, és nekünk ragyogtatta fényét. 

Boldogságunk előtt meghajoltak a fák. 

A madarak dala édes volt és kedves. 

Miért nem tart örökké, ami szép és lelkünknek oly édes? 

Marad a kérdés, és mar az érzés. 

Lelkem emlékkönyvébe kerül minden pillanat, ami napról 

napra szebb lesz és édesebb, de beárnyékolja a hiányod fájdal-

ma, úgy, ahogyan az a lágy felhő tette, mikor egymáshoz si-

mulva boldogok voltunk, arra a néhány percre. 

Utak találkoznak, egymásnak örülve, majd tovafutnak, és 

ki tudja, hogy lesz-e még találkozás, vagy az volt az utolsó öle-

lés, amivel megajándékoztuk egymást, mielőtt elmentél. 

Tétova kis gyerek lettem, ki toporzékolva kérné, gyere vissza,  

de beszél a csend: 

Hagyd, engedd, hisz szívének otthonát keresi ő is bolyongva, 

és talán egyszer még visszatér, mert hagyott egy fájó könny-

cseppet, és felszárítani azt egyedül ő tudja, ha mosolyát újra el-

hozza. 
 

 

Nagyon tud fájni 
 

Ó, de nagyon tud fájni, hogy nincs már kire várni! 

Mikor Rád gondolok, lelkemen mindig legördül egy könnycsepp, 

mert hiába telnek-múlnak a napok, 

semmi nem lesz könnyebb, mert nem jössz többet. 

Eddig még élt bennem a remény, hogy eljössz újra, de 

mára már lelkembe örök fájdalomként íródott, hogy 

elmentél örökre. 

Ó, de nagyon tud fájni, hogy nincs már kire várni! 

Nyitnám az ajtót, de nem zörgetsz, 

Ölelnélek, de már nem kéred, 

Sivár és céltalan nélküled az életem. 

Mosolyom nem fog már soha úgy ragyogni, mint hajdanán ragyogott, 
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hisz Te ragyogtattad azt, és attól volt az olyan szép, hogy  

napsugárként szórta fényét. 

Angyalok dalát hallgatod esténként a szavaim helyett, 

pedig én adnék magam mellett helyet. 

Hozzád bújva mesélnék arról, hogy milyen boldog veled az élet,  

de Te az angyalok dalát hallgatod a szavaim helyett. 

Lassan a megmaradt illatod is elillan tova, és az emlékek 

maradnak csupán, mibe görcsösen kapaszkodok, mert félek, 

egy napon azt is elveszítem, és akkor mi marad nekem? 

Ó, de nagyon tud fájni, hogy nincs már kire várni! 

Mikor az Úr úgy akarja, találkozunk újra, mert 

eljön annak is a napja. 

Akkor karomba zárlak és rád mosolygok, úgy, ahogyan csak  

általad tudok mosolyogni, de addig még megszámlálhatatlanul 

sok könnycseppet szárít fel arcomról a szél, mert nagyon fáj, 

hogy elmentél. 

 

 

Találkozás 

 

Ki hitte volna, hogy találkozunk újra! Jó harminc éve már an-

nak, hogy búcsút mondtunk egymásnak. Szép volt, és hogy mi-

ért is lett vége, azt a mai napig sem tudom. Valamiért a sors így 

akarta. Édes csókunk oly sokszor eszembe jutott, és azok a ha-

talmas hópelyhek, melyek körbeöleltek minket, mikor véget ért 

a nagy szerelem. Több száz kilométert futottam akkor, hogy fe-

ledjek minden percet, és az új életemtől valami szépet remél-

tem. Eleinte még sokat álmodoztam arról, hogy összefutunk az 

utcán egy napon, és folytatódik minden ott, ahol abbahagytuk, 

de szép lassan elengedtem a gondolatot, úgy, ahogyan őt is, és 

éltem csendesen kis életemet.  

De jött ez a mai délelőtt, mikor sétáltam az utcán, és gondolata-

im valahol távol voltak éppen, mert arra gondoltam, aki szí-

vemnek most oly kedves. Felidéztem egy szép pillanatot, ami 

velünk történt nem is oly rég, és arcomra a mosoly ült ki boldo-

gan. Ekkor kaptam fel a fejem egy ismerős hangra, ki nevemen 
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szólított. Ezer közül is megismerném ezt a hangot. Ezért első 

kimondott mondatom az volt, hogy ez nem lehet, de tekintetünk 

közben már találkozott, és ismét nekem ragyogtak azok a gyö-

nyörű szemek. 

– Nem változtál semmit. Pont olyan szép vagy, mint valaha – 

mondta boldogan.  

Mosolyogtam erre, mert bizony felettem is eljárt az idő. 

– Te sem változtál – szóltam.  

– Nézd a pocakomat!  

Na, jó, valóban akadt itt-ott egy kis lerakódott zsírpárna, de et-

től nem változott semmi, hisz amúgy is a szemek a gyengéim 

még mindig, mert az ritkán tud hazudni, és bizony mindent el-

mond. 

Nem kérdeztük egymástól, hogy mi is történt velünk a sok év 

során, csak álltunk némán és néztük egymást. Elég is volt. Nem 

hiányzott más. A csendet ő törte meg, azzal, hogy meséljek ki-

csit magamról egy kávé mellett. Én csak a fejemet csóváltam, és 

próbáltam elköszönni. Komoly lett az arca, már nem nevetett, és 

csalódottan kérdezte, miért. 

– A múlt úgy szép, ahogyan van. Ma már szívemnek új lakója 

van, és neki szeretném adni minden szeretetemet. Egy beszélge-

tés pedig csak régi sebeket tépne fel, és beárnyékolná azt a bol-

dogságot, amiben most élek. 

– Nagyon szereted őt, érzem. Boldog ember. Nem késtem sokat, 

csak harminc évet. Elfogadom érveidet, mert mit is tehetnék. 

Számomra marad az emlék, és talán egy csók, ami boldoggá 

tenne az elkövetkezendő húsz évre – szólt édesen, nevetve. 

– Vigyázz magadra! – még megsimogattam a karját, és indul-

tam tovább. Éreztem a tekintetét, ahogyan követi alakom, amíg 

néhány perc alatt a tömeg elválasztott minket örökre. 

Az első kis parknál egy csendes kis padot kerestem, és leültem 

kicsit. Nem tudtam szabadulni attól a gondolattól, hogy mi is 

történt volna, ha nem sietek el. Éreztem, hogy sok találkozásunk 

lett volna, de foglalt szívem visszautasított minden gondolatot. 

A közelben egy idős nénike virágot árult. Ő hozta elő azt az em-

léket, amikor csalódottan ültem egy padon, magamba roskadva, 
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jó harminc éve. Egy öreg nénike lépett hozzám, és megkérdezte, 

hogy leülhet-e. Nem is várt a válaszomra, már le is huppant a 

padra, majd így szólt: 

– Tudja, kedves, minden szívet összetörnek egyszer, de ettől 

csak erősebb lesz az ember, és jobban tudja majd értékelni a 

szeretetet. Ne keseregjen! Aminek vége van, annak vége van. 

Nem szabad harcolni azért, ami egyszer már tönkrement. Olyan 

ez, mint egy tányér. 

– Tányér? – kérdeztem és néztem rá kicsit furcsán. 

– Igen. Biztosan látott már olyan tányért, ami valaha eltörött, de 

összeragasztották. Szép, szép, de már nem a régi, mert elvesz-

tette varázsát, és soha nem fog úgy ragyogni, ahogyan egykoron 

ragyogott. Ilyenkor kell egy új tányért venni, és azt óvni és vi-

gyázni, hogy soha ne repedjen meg, és örökké ragyogjon, hogy 

ön boldog legyen. 

Nem nagyon fogtam fel akkor, hogy mit is akar mondani, mert 

lelkem fájdalmát nem igazán érdekelték azok a hasonlatok. Az 

évek viszont világossá tették, hogy miről is mesél. Valami nagy 

nyugalmat éreztem, miután ezt a történetet felidéztem. Lassan 

felemelkedtem a padról, és lelkemben nyugalommal, szívemben 

szeretettel indultam útnak, mert tudtam, hogy szívemben csak 

egy embernek van már hely csupán, és az ő boldogsága a leg-

fontosabb a számomra. A múlt emlékei pedig pihenjenek csak 

az Emlékek nevű dobozban. 

 

 

Ki lesz? 

 

Ki törli le könnyeimet? 

Ki nevet velem? 

Ki fogja kezem? 

Ki az, ki a világomban boldog lesz velem? 

Kinek kezét foghatom meg én, hogy bevezessem oda, 

hol kettőnknek lesz igazi otthona? 

Azt, hogy ki lesz a társam, csak az Úr tudja,  

és talán egyszer el is hozza. 
  


