
Szerelmesek találkozása 

 

Egy  kicsi, koszos, üres  cellában ült a  hideg, mocskos földön Róz. Nem tudta, hogy hány napja 

van még hátra, csak azt tudta, hogy hiányzik neki valaki. Ez a valaki nem más volt mint a szerelme 

János. Róz úgy érezte nincs kiút és talán már sosem látja azt aki miatt újra értelmet kapott az élete, 

aki miatt érdemes volt minden reggel felkelni és minden percben csak rá gondolt. Rettegett, hogy 

így kell meghalnia, nem ilyen halált akart, ő nyugdíjas öregasszony korában János öreg kezét fogva 

akart meghalni… Erre egy dohos, hideg cellában haldoklik, egyedül. Már napok óta nem evett, 

gyenge volt és a sebek a testén már elfertőződtek. Nem tudta hol van János, mit csinál vagy kivel 

van. Így teltek a napok, hetek és már lassan egy hónapja volt ott, megfigyelte, hogy a cellaőr 

minden nap délután háromkor kimegy szivarozni.   

Elhatározta Róz, hogy amikor kimegy az őr akkor fog segítségért kiáltani, mert az őr okos és 

rájönne a tervére, mikor oda jön a ,,csuklyás”, hogy megveje a kiáltozás miatt, úgy tesz mintha 

elájjulna a csuklyás belerúg , hogy tudja  még él e. Ki fogja bírni, hogy ne ordítson a fájdalomtól 

és kidobják  majd a többi hulla közé a  gödörbe. Másnap Róz délután háromkor elkezdett kiabálni, 

jött a csuklyás és minden úgy történt ahogy eltervezte. A hullás gödörben alig tudta vissza tartani 

az ordítást és sírást, de kibírta mert tudta, hogy a szerelméért teszi. 

 János eleinte azt hitte, hogy kibírja és megvárja kint szerelmét, de már olyan régen látta, hogy 

elfelejtette milyen érzés volt őt szeretni. Volt a faluban egy kedves lány aki régebben fel se tűnt 

neki Róz mellett, de most megtetszett neki. Róz eközben elszökött és egyből Jánoshoz szaladt. De 

amikor benézett az ablakon látta, hogy János megcsókolja azt a lányt. Róz szíve megszakadt, 

elment a tisztásra ami a közös helyük volt Jánossal. Írt egy levelet, hogy mennyire szereti Jánost 

és mennyire fájt neki ezt látni  és mennyire csalódot. Amikor megírta a levelet egy késsel szíven 

szúrta magát. Pár nappal később János oda ment a tisztásra avval a lánnyal és meglátta Rózt ahogy 

ott fekszik szívében egy késsel és kezében egy levéllel. János elolvasta a  levelet és már mindenre 

emlékezett, emlékezett hogy neki Róz volt a mindene és mennyire imádta. Ahogy végig nézett 

Rózon megutálta magát, mert miatta halt meg. Nem tudott volna evvel a fájdalommal tovább élni, 

ezért kivette Róz szívéből a kést és mielőtt végzett volna magával ezt mondta: 

-Újra veled leszek szerelmem! 

   


