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„Megjöttem kincskereső szemmel,
Megjöttem, utam véget ért.

Itt volt ő és rám várt ő!
Így szívem célba ért.”

 
/Aranyhaj és a nagygubanc/

 



PROLÓGUS
 

 

Emily
 

Sosem tűnődtem azon, hogyan ismernek meg majd az emberek. De bizonyára nem így.

A függöny felgördül, a fény az arcomba csap, és hű társam – az árnyékom – rögvest megjelenik
mellettem.

Vakuk csattognak, és egy ember, késsel a kezében elindul felém, hogy megöljön.

Több ezren lehetnek szemtanúi szerencsétlen, és nem hinném, hogy kiérdemelt halálomnak.

Vannak dolgok, melyek többet jelentenek egy puszta szónál. Vannak dolgok, melyek önmagukban
elegek ahhoz, hogy szavak nélkül is elmondhassam: szeretlek!

Valami pedig nekem adhat jelet. Nekem adhat jelet arról, hogy szerettél-e egykoron. Ígéretemhez
híven mindig és mindenkor ott leszek, hogy tudd, örökké óvlak mindentől. Hogy tudd, én szerettelek,
és mindörökké is szeretni foglak!

Talán ezek a szavak most semmit nem jelentenek, de lehet, hogy később óriási szerepet kapnak a
szívedben…

… sőt talán sokakéban…

… mikor már én nem leszek!

Remélem sikerül sokak szívét megtöltenem szeretettel, gyengédséggel, s mindenki tanul majd
azokon a hibáimon, amiket én vétettem ebben az életemben.

Mindezek csupán sokat mondó szavak, hiszen sosem tudhatom, mi lesz halálom után. Az élet
megy tovább, de nélkülem, miközben én a mennyek világát kémlelem.

Nagyon rímelnek a gondolataim halálom napján, s ilyen gondolatok járják majd keresztül kasul
elmém, amikor haldoklom.

Ilyenkor kellene írnom, mert biztosan sikeres lennék, ha lenne rá időm. Időm? Őrült vagyok!
Hiszen nem az időm, hanem az erőm, az életem függ egy aprócska, gyenge szálon a levegőben, s a
gravitáció győzedelmeskedik minden és mindenki fölött!

Eddig azt hittem, bátor vagyok, de most kezd úrrá lenni testemen, s lelkemen a félelem. Már nem
vagyok superman, sem királylány, de még az a hős sem, aki legyőzi a csúnya sárkányt a mesékben.
Semmi lettem, s ezt így kell elfogadnom.

Jöjj már értem, halál! Őrjöngve kérlek, s várom, hogy érkezz, mert már semmi sem érdekel, csak
az, hogy magaddal vigyél! Érted? Látod már? Feladom az álmaim, hogy téged jóllakathassalak!



Mennyire megszerettelek néhány perc alatt! Már csak te kellesz semmi más!

Vigyél hát, tömd ócska bendőd be velem, de kérlek, ne riogass, ne szenvedtess!

A  vadász  mélyen  a  szemembe néz.  Láthatom topázként  villogó  szemét.  Szívem összeszorul,
mintha menekülne a felé közeledő kés elől. Talán már tudja ő is, hogy hamarosan eldobbantja a híres
utolsó hangjegyet, s zenéje megszűnni kényszerül.

A vér kicsordul, szív megáll, életem elvész… elhulltam, semmi lettem, de talán nem is éltem.

 



1.FEJEZETLesz-e ebből szerelem?
 

Emily
 

Még csak egy hónapja éltem itt apunál Párizsban. Tetszett, de magányos voltam, mivel apu már
hozzá volt szokva a magányos élethez, de én nem. Apa erdész, ezért nem kellett sűrűn közösségbe
lépnie.

Valójában itt, Párizsban lakott, de a legtöbb időt Los Angelesben, az erdészházában töltötte. Most
csupán csak miattam tért vissza ide. Nem akarom az itteni, nagy városi életre kényszeríteni, ezért
kötelességemnek tartom, hogy még ma beszéljek vele erről. Lemegyek hát a nappaliba.

- Szia, apa! – szóltam kedvesen. Még elég álmos voltam, ezért nem sikerült valami vidám hangot
megütnöm.

 

Leo
 

Engem senki sem tud átverni, ezzel teljesen bebiztosítottam magam, de azzal is, hogy az elmúlt
évek egyhetes vakációi során, amikor a drágalátos kislányom itt volt nálam és beszélni szándékozott
arról, hogy mit szeret vagy mit nem. Így már előttem sem lehetnek titkai. S most is tudom, hogy
valami baj van.

 

Emily
 

- Szia, Emily! Mi a baj? – az Isten áldja meg, akármennyire keveset is vagyok vele, éppoly nagyon
ismer.

- Hát, apa, mondanom kell valamit… - nyögtem ki végül ezt a pár szót, várva, hogy Leo tovább
kérdezgessen.

- Tudod, nagyon hasonlítasz anyádra… Mondd, Emily, mi a baj. – mondta egykedvűen. Ez rosszul
kezdődik, azt hittem, majd átszalad ezen az egészen és nem kérdez semmit. De nekem soha sem volt
ekkora szerencsém és úgy látszik, most sincs.

- Hát, apa, én tudom, hogy te legtöbbet Los Angelesben élsz, és nem muszáj miattam itt élned,
megvagyok magam is. – tulajdonképpen ez nem volt igaz. Minden porcikám belesajdult, mikor arra
gondoltam, hogy egyszer egyedül kell élnem. Még eddig bele sem mertem gondolni, hogy lesz ilyen
is. Én ahhoz voltam hozzá szokva, hogy anyámmal élek New Yorkban.



- Ó, kicsim, ha akarod, csak hetente járok el Los Angelesbe egy-két napra. Látom rajtad, hogy a
magányt a hátad közepére sem kívánod. – úgy viselkedett, mintha belelátna a gondolataimba. Mintha
évek óta kémkedett volna utánam és kiismerte volna azt, hogy egyes helyzetekre hogyan reagálok.
Vagy csak egyszerűen tényleg olyan lennék, mint anya?

 

Leo
 

Jó, én nem vagyok valami gondoskodó fajta, s ezt magamra irányuló megvetéssel vallom be, de
jobb apatársaktól sem hallottam még olyanról, hogy a saját gyerekük aggódna értük.

De be kell látni, az én lányom éppen az ellentétem.

 

Emily
 

- Nem apa! Éld az eddigi megszokott, saját életedet! Hiszen a változás neked sem tenne jót, én
meg valahogy túlélem. – nem akartam, hogy miattam szenvedjen. Az olyan szörnyű lenne, hogy
„fájdalmat okozok” a saját apámnak. Mondjuk, ha apa kibírta annyi ideig, akkor én is csak kibírom
néhány évig.

-  Jól  van,  de mikor jövök vissza nem a kórházba vagy a temetőbe szeretnék menni  hozzád,
rendben? – máris ilyenekre gondol… Csak nem vagyok én ilyen szörnyű? Ha igen akkor is nagyon
fogok magamra vigyázni és megpróbálni nem kórházba kerülni egy kis magány miatt. Bár, az már
biztos, hogy nincs még egy ilyen furcsa lány, mint én. Valaki azt várja, hogy egyedül hagyják, én meg
ettől rettegek.

- Ígérem, apu, én leszek a legegészségesebb, mikor visszaérsz. – vagyis remélem, hogy így lesz.

Tényleg nem akartam belebetegedni egy kis egyedüllétbe. Meg amúgy is, nem lehet velem mindig
valaki.

Apu  felvette  a  kabátját,  s  már  indult  is  kifelé,  mikor  hallottam  a  régi  furgon  motorjának
dobhártyaszaggató dübörgését, hirtelen nem tudtam mit tehetnék. Nem tudtam eldönteni, hogy mi
lett volna a helyes.

- Nos, kezdjünk valamit… mert… mert… mert nem lehetek tétlen… - ez volt a legjobb indok, ami
most hirtelen eszembe jutott. Ne higgye senki sem azt, hogy megbolondultam, ez csak olyan féle
önbizalom keltő pár sor volt. Bíztam benne, hogy most csenget majd valaki, de a csengetés nem
érkezett. Hát, minden tiszta volt, hiszen ki porolhatta volna össze, de én inkább törölgetni kezdtem,
az is jobb semmittevés helyett.

 

Leo



 

A legnagyobb fájdalommal néztem a lányomra, amikor kiléptem az ajtón. Elképesztően rosszul
éreztem  magam,  tulajdonképpen  magam  miatt,  de  mégsem  éreztem  késztetést  arra,  hogy
visszaforduljak, s zokogva öleljem magamhoz Emilyt.

 

Emily
 

- Hí! Hát én hoztam magammal CD-ket! – jutott eszembe, és ezt sikerült hangosan is kijelentenem.
Tőlem az is elvárható, hogy a repülőtéren elhagyom a bőröndömet, de most szerencsésebb voltam.
Erről meg is bizonyosodtam, mikor felértem a szobába, persze csak rá pár percre, mert Leo a
szekrényembe rejtette a két bőröndöt. Mikor felfedtem a szekrény titkát elégedett sóhaj hagyta el a
számat.

- Nos és most hol keressem a lemezeket? – a sokk hatása alatt álltam még és így hirtelen nem
tudtam hova tehettem például  a Brodway musicalek dalait  tartalmazó három lemezemet.  Pedig
ezeket nagyon szerettem. Majd eszembe jutott, hogy a kis bőrönd címkéjére írtam valamit, s gyors
megkerestem… Hát persze… én bolond… „Zene örökké”. Ez állt a kis cetlin.

Gyorsan visszatettem a nagyobb bőröndöt a szekrénybe, nem volt kedvem máris kicsomagolni.
Elővetten először is az összecsukható CD tartót, felállítottam és rápakoltam a lemezeimet.

Megtaláltam a bőrönd mélyében a CD-s magnót is, beüzemeltem és beraktam az általam készített
Brodway 1.-et. Ugyanis én válogattam rá dalokat a kedvenceim közül. Például ezen, nagy részben
Jekyll és Hyde szerepelt. Nagyon szerettem ezt a musicalt, egyszer anya el is vitt megnézni, már nem
emlékszem melyik színházban láttam és hogy kik játszottak. Aztán anyám vett nekem egy olyan
lemezt, hogy a „Brodway legszebb szerelmes dalai” és mindig, amikor betettem, azt mondta, „Légy
már te is szerelmes”. Ezen sokszor elgondolkoztam… Utcán sétálva, parkban a padon ülve, ahol
ember járt… De nem láttam senki olyat, aki szerintem szeretni tudna, s én tudnám viszontszeretni.

-  Ó, miért is hallgathatnám a zenéimet nyugodtan, egyedül? – mérgelődtem, mikor kopogást
hallottam. Igazán nem hiányzott ez most… Tényleg szerettem volna most kivételesen egyedül lenni,
hogy átgondoljam, hogy a következő pár évben mit akarok kezdeni magammal. De hát most úgy
látszik nincs rá lehetőségem.

Szinte már verik az ajtót, na, kinyitom.

- Szia, vagyis jó napot! – mosolygott szégyenlősen az a srác, akit nem is ismerek és váratlanul
megjelent az ajtómban.

- Szia! Nyugodtan maradj csak a sziánál. – mosolyogtam vissza bíztatóan.

-  Úgy  látom,  rosszkor  jöttem,  elég  morcosnak  látszol…  -  szinte  nevetett  rajtam.  Majdnem
mondtam, hogy „jaj, de vicces”, de inkább magamban tartottam.

 



Peter
 

Amikor benyitottam, egy egészen más lány állt előttem, mint amire számítottam. Igazából ez az
eltérés pozitív.

Látszott rajta, hogy kicsit megviselt, mintha elveszített volna valakit az imént. Mégis, amikor
meglátott, kedvesen üdvözölt, s üde, de talán nem annyira valós mosoly játszadozott az ajkain.

Nem tudtam, mit mondhatnék, és így inkább vártam, hogy ő szóljon, vagy legalábbis engedje,
hogy bemenjek. Csak nem rekeszt ki ide az ajtó elé!

 

 

 

Emily
 

- Nem, dehogyis. Gyere beljebb. – mosolyogtam rá, és tágabbra nyitottam az ajtót.

- Köszönöm… - elég otthonosan mozgott itt, mert rögtön helyet foglalt a kanapén.

- Biztosan apámat keresed, Leót. – közben megkínáltam egy üdítővel.

-  Nem, én tulajdonképpen… tulajdonképpen… miattad jöttem… -  nyögte ki  nehezen,  nagyon
meglepett.

- Ó tényleg? Az meg hogy? – kapcsoltam gyorsan, „hogy miattam van itt”…

-  Hát,  amikor  láttalak  a  repülőtéren…  hát,  ahogy  megláttalak,  elsőre  megszerettelek…
Odamentem a jegyirodához és megkérdeztem, ki vagy, hol fogsz lakni ezentúl, meg ilyenek… Nem
mindent hallottam tisztán… - nevetett halkan. Annyira mérges lettem, hogy azt hiszem közel a
robbanás.

- Te, te kémkedni mertél utánam? – robbant ki belőlem a kérdés, elég dühös hangot sikerült
megütnöm.

-  Húhaa…  Dühös  vagy?  Annyit  tudj,  hogy  jó  okból  tettem…  -  nevetett  most  egy  fokkal
hangosabban. Most vagy véletlen, vagy azért, hogy fokozza a dühömet, esetleg azt akarta, hogy most
azonnal hajítsam ki, úgy, hogy a lába se érje a földet. Bár hittem neki. Valami olyat indított be
bennem, amit még soha senki.

- Oké, nem baj, felejtsük el. – nevettem most már én is, bár kicsit keserűen.

- Jó zenéket hallgatsz… - elkezdte dúdolni a most bent levő Jekyll és Hyde dallamát. Akár az
énekes, de hangosabban és szebben.

Egy ideig hagytam, hogy énekeljen, mert igazán andalító volt, s mézes dallam a fülemnek, de nem



bírtam sokáig. A türelmetlenség nagyúr!

- Mikor tanultad? – annyira szép volt, hogy muszáj volt megkérdeznem.

- Ó, nem rég, de most semmi ne érdekeljen… Az sem, hogy ki vagyok, jó? – nevetett és én nem
piszkáltam ezzel.

- Jó… - meglepett, hogy a magamfajta kíváncsi kiscsaj nem kérdezősködik. Egyszer csak lerázott
magáról.

Ezt nem igazán találtam helyesnek, de az idő közben felhangosodott zene – vagy csak nekem tűnik
így? – amikor már ő nem énekelt, sértette a fülemet, ezért odasétáltam – olyan kecsesen, ahogy csak
tudtam - a kis lemezes magnómhoz, és megnyomtam a „stop” gombot.

- Jézusom! Elkéstem egy olyan helyről, ami nagyon fontos számomra, sietnem, kell! – egy csókot
nyomott az arcomra és sietve elrohant, becsapta maga mögött az ajtót.

Igazából bántott ez a dolog, de azért hagytam, hogy elmenjen. Egyszerre butának is éreztem
magam amiatt, hogy egyetlen percet is elhalasztottam, hogy a szemébe nézzek, de amint elment,
odaröppentem a tükör elé, s dacolva az érzéseimmel megpillantottam, hogy ajkai nyomán vörös
lángrózsák nyíltak, amik később az egész arcomat beborították.

- Na, ez gyors volt… - suttogtam. De azt már tudtam, hogy ebből még lehet valami. De, hogy lesz-e
ebből szerelem, azt nem tudom. Hisz ahhoz kettő ember korlátlan szeretete kell. Vége lett a Brodway
1.-nek. Úgy gondoltam, hogy a „Brodway legszebb szerelmes dalai” című CD-t teszem be. Illik a
helyzethez.

Még a nevét sem tudom, de már teljesen bele habarodtam. Nem baj, mindennek megvan a maga
ideje.

Nevetve gondoltam arra, hogy mi együtt örökre. De tényleg vicces… Jó lenne tudni, hogy ő is így
gondolja ezt, vagy tényleg komolyan gondolta azt, amit kimondott, hogy elsőre megszeretett.

Na, mindegy… nekem az a furcsa, hogy úgy dúdolta azt a dallamot, mint egy énekes. És miért
nem akarta elmondani, hogy ki ő? Talán nem az első alkalomra akar besűríteni mindent? Igaza van.

Jó, ahogy ő szeretné, hiszen lehet, hogy most nem tervezett hosszú távú beszélgetést, hiszen elég
zavart volt, mikor dühös arccal megjelentem.

Lejárt a második lemez is, mára nem tervezek több zenehallgatást, hiszen elég sok ideig leszek itt
Párizsban, nem ismerem a várost, és az időt mégis valamivel el kell töltenem. Nem szeretném már az
elején kívülről tudni az összes dalt.

Szerintem  veszek  egy  várostérképet  és  keresek  néhány  közeli  könyvesboltot.  Néha  jó  lesz
zenehallgatás helyett az olvasás. Meg remélem, hogy összejön a dolog azzal a sráccal, aki itt járt, és
akkor majd bemutatja nekem a várost.

Meg persze jó lenne sok időt együtt tölteni, akár itt, akár valamelyik parkban ülve bámulni a
végtelenbe.

Ó, miért is  ábrándozok én ilyeneken, nem vagyok én olyan szerencsés.  Jó lenne lemenni az
újságárushoz, és venni egy Párizs térképet, csak eltalálok a szomszédig…



- Ó, jó napot hölgyem! – szóltam kedvesen, hiszen kedves arc bámult vissza rám a pult mögül.

- Mit szeretnél, kedvesem? – a hangja is kedves volt.

- Hát, egy várostérképet… - mondtam szégyellősen, szerintem nagyon elpirultam.

Talán bután hangozhat ez egy olyan lány szájából, akit már egy csomószor láthatott korábban az
apja oldalán sétálgatni.

-  Ne félj,  biztosan új  vagy  itt… -  átnyújtotta  a  zsebtérképet  én  pedig  fizettem,  majd  kicsit
magabiztosabban elköszöntem.

Az  irányt  a  legközelebbi  könyvesbolt  felé  vettem,  ahol  nagy  meglepetésemre,  vagyis  hát
örömömre, hogy CD-ket is találtam. Rendesen tudtam vásárolni, hiszen apu egy csomó pénzt hagyott
az asztalomon azzal az üzenettel, hogy érezd jól magad! Hát megtettem… elég sok pénzt hagyott
rám apu, de a fele elment CD-kre, DVD-kre és könyvekre. Na, meg, majd’ egy hónapra bevásároltam
enni, inni.

Taxit kellett fogadni, mert gyalog nem tudtam volna hazacipelni azt a sok mindent, amit vettem.
Csodáltam, hogy befér a csomagtartóba.

- Kisasszony, ha megkérdezhetem, hová utazik? – kérdezte kedvesen a fiatalúr.

- Ó, majd elfelejtettem, a főutcára, 32-es tömb. – mosolyogtam.

- Jaj, kisasszony, ugye segíthetek felvinni a csomagjait? – kérdezte udvariasan az úr.

- Persze, nagyon megköszönném. – utáltam magam, amiért már első nap segítségre szorulok, de
persze,  hogy  elfogadtam,  hiszen  ha  nem,  akkor  az  örökkévalóságig  kellett  volna  forognom  a
holmikkal.

Végül megérkeztünk, a taxis segített felhordani az aznap összevásárolt cuccokat, utána megint
csak fizettem, majd elköszöntünk én pedig rendezgetni kezdtem a szobámat.

Bővült a CD-im száma és megtöltöttem a könyvespolcokat is.

Kopogtatnak… Most  tiszta  szívemből  azt  kívántam,  hogy  az  a  srác  legyen,  aki  reggel  vagy
délelőtt… De sajnos nem. Mikor kinyitottam az ajtót, megláttam, hogy nem ő az.

Az újságárus hölgy volt, s kedvesen mosolygott vissza rám az ajtóból, s ezek után muszáj volt
nekem is egy mosolyfélét erőltetnem az arcomra.

- Oh, szia, kedvesem! – szólt csilingelő hangon.

- Miben segíthetek, hölgyem? – kérdeztem kedvesen, de hangomban még mindig ott csengett a
csalódottság.

- Hát, mit ne mondjak, a személyi igazolványodat és a lakcímbejelentő kártyádat elhagytad lent,
és  ezeket  szeretném visszaadni… -  mondta  ugyanolyan  kedvesen,  mint  amilyennek  ő  maga  is
mutatkozott és átnyújtotta a két vékony kártyát.

- Jaj, nem is tudom, hogyan hálálhatnám meg… - mondtam, tényleg nagyon boldog voltam.

Vajon minden újjal ilyen kedvesen bánik, vagy csak én vagyok a híres kiválasztott, mert az apám –



nem a saját hibájára írhatóan – itt hagyott egyedül ebben a hatalmas lakásban?

- Semmi, kedvesem, de, ha nem haragszol, nekem most mennem kell vissza dolgozni! Légy jó és
érezd jól magad! – mondta, s még időm sem volt válaszolni, ő már messze járt, s én újra egyedül
maradtam a rémálmomat élve.



2. FEJEZET Andalgó párocska a parkban
 

Emily
 

Tegnap hamar lefeküdtem, de nem aludtam el.  Úgy gondoltam, hogy ráérek ma kipakolni  a
bőröndömből, s nem is tévedtem sokat.

Mivel a mai nap is egyedülinek ígérkezett, ezért betettem az egyik új CD-m, nem nézve a címet és
a szerzőt. A hang az ismerős volt, mintha a közelmúltban hallottam volna már valahol, de ennek most
nem tulajdonítottam nagy  odafigyelést,  s  ezekkel  a  gondolatokkal  választottam magamnak egy
könyvet.

A szemem egy Jay Asher könyvön akadt meg, a címe Thirteen reasons why… volt.

Elolvastam  gyorsan  a  hátlapján,  hogy  körülbelül  miről  szól,  majd  beleolvastam.  Nagyon  jó
könyvnek  ígérkezik,  ezért,  ahogy  ilyenkor  szokásom,  oldalanként  vagy  kétoldalanként  haladok,
hagyva, hogy felébredjen bennem a vágy és az izgalom.

Hagyom, hogy a könyv lassú gyilkosként hasson rám, s lépésenként emésszen fel. Ilyenkor tudom
igazán élvezni a könyveket, ha szép lassan keltem fel magamban a vágyat az olvasás iránt, mint az
alvó oroszlánt.

Kopognak újra, pedig már kezdtem hinni benne, hogy ma egyedül leszek. Fel is készültem rá, de
úgy tűnik, tegnap velem hált a szerencse.

Mikor ajtót nyitottam, nagy, pozitív meglepetés ért.

-  Szia,  köszi,  hogy eljöttél!  –  ugrottam annak a  tegnapi  srácnak a  nyakába.  Még engem is
meglepett a viselkedésem, hát akkor őt?

Tulajdonképpen ez nem vall rám, vagyis eddig nem volt így. Nagyon is tartózkodó voltam és
csupán néhány,  nehezen  megszerzett  barátom volt,  akik  közül  kevesen  foglalkoztak  velem,  ha
szükségem volt rájuk.

De bezzeg, ha nekik volt rám!

- Oh, szia, de még azt sem tudod, ki vagyok és mégis így örülsz nekem? – nevetett édesen.

Nem akartam rögtön letámadni,  de legszívesebben azt  mondtam volna,  hogy „igenis  tudom,
kivagy, az, aki kell nekem…”.

- Ő… ő… tulajdonképpen ez nem szokásom! Nem is tudom, hogy… - próbáltam kimagyarázni
magamat, de ő csak gyengéden rám mosolygott.

- Semmi baj, de azt gondoltam, hogy kimehetnénk a parkba megbeszélni, hogy hogyan tovább. -
komolyodott meg hirtelen a hangja. Ez nem tetszett, aki így beszél, az jót nem akarhat. De benne a
kezdettől fogva megbíztam, ezért most sem féltem annyira.



- Remek… - próbáltam mosolyt erőltetni az arcomra, de eléggé remegett a hangom ahhoz, hogy ne
bukjak le rögtön, mikor megszólalok, tehát észrevette a hangulatváltozásomat, de nem kommentálta
és ez ebben a helyzetben nagyon is jól jött.

Tudja ám, hogyan csinálja!

- Először mutasd meg a szobádat! – csak bíztatott,  el akarta terelni a gondolataimat arról a
mondatról, ami az imént hagyta el a száját. Én örömmel engedelmeskedtem.

- Hű, szegény könyv… - nézett rá az előbb említett könyvre, amit örömömben földhöz vágtam.
Mielőtt megérkezett.

- Hagyd már, engem gondozgass! – mosolyogtam rá bájosan. Ő is mosolygott, csak ő erősebben,
az a kis mosoly egészen nevetésbe nyúlt át.

- Nyugi, már, megyünk a parkba… - simított végig a hajamon.

Amikor a megcélzott helyet elértük – ez egyezett azzal, amit én magam, ha megcélzok, sohasem
találok meg, mert eltévedek - ő leült egy üres kis zöld padra s nyújtotta karját, hogy foglaljak helyet
mellette. Szót fogadtam neki és megtettem.

- Nos, akkor mit is szeretnél mondani nekem? – mertem remélni, hogy elfelejtette, akármit is
akart.

-  Hát  a  jövőnkről  akartam beszélni,  a  közösről.  –  tehát  nagyon  jól  emlékszik  rá.  Ez  kicsit
megrémített.

- És mi a terved? Elhagysz örökre? – fájtak a szavak, de mivel még be sem mutatkozott így ez
várható volt.  De másrészt  lehet,  hogy nem szerette volna ezt,  de én adtam neki  ötletet.  Hogy
mekkora őrül vagyok én!

- Oh, kedves, belehalnék, ha nélküled kellene élnem… - ezek megnyugtató szavak voltak, nem tud
hát nélkülem élni, tehát az a lehetőség kizárva, hogy örökre elhagy.

Hamar hittem neki, ami magamtól megint csak furcsa volt, hiszen elhagytam anyám tanításait,
hogy „Idegenekkel beszélni, s főleg hinni nekik tilos!”, de esküszöm, anya, sajnálom, amit teszek
veled, de a tanításod most talán nem jön be.

- De, hát a nevedet sem tudom… - úgy beszélek, mint aki azt akarja, hogy elhagyják. Pedig nem
akarom, éppen az ellenkezője, imádom, ha van valaki velem, és irtózom a magánytól.

- Igen, igen, Peter Stanley vagyok… - mosolygott rám kedvesen.

- Az ifjú színész a körúti színházból, ugye? – kérdeztem a boldogságtól sugárzó arccal. Egy ilyen
nemes úriember engem szeret, senki mást.

-  Honnan  tudod?  Nem  rég  kerültél  ide!  –  mosolygott  rám  meglepetten,  de  most  már
felszabadultabban, mert tudta, hogy nagy emberként is elfogadom.

-  Szerintem ezt most hagyjuk,  ha te is  akarod, hogy maradjunk együtt örökre,  és szeressük
egymást. Oly nagy boldogság kimondani ezt a szót… „örökre együtt”. Máris jobb kedvem van. Jobb,
mert tudom, hogy szeretsz, és nem akarsz kihasználni. – suttogtam szép szavakat Peter fülébe. Végre
tudom már a nevét is, és a legfontosabbat, hogy engem akar, nem pedig mást. Szerintem ő is boldog,



hogy megbizonyosodhatott, hogy viszontszeretem.

- Még maradunk a parkban? – kérdezte körülpillantva a szép környezetben.

Hát, igen. Máris szebb lett, hogy a hiányzó madár helyett mi csicsergünk itt immáron egymás
karjaiban.

- Ha akarod, felőlem maradhatunk… - mosolyogtam rá, hiszen tényleg szép volt az idő, a madarak
boldogan  csicseregtek,  mintha  a  mi  szerelmünk  hírnökei  volnának.  Hisz  most  igaza  van  a
néphiedelemnek, a tavasz meghozza szerelmet.

- Mosolyog ránk a napsugár, simogat a szél, nékünk dalol a rigó a fán, bújj hát mellém. Nos, mit
szólsz hozzá, Lisbeth? – bámult a végtelenbe, majd szemeit rám szegezte. Én elpirulva kapkodtam a
levegőt, ahogy felém hajolt, és már majdnem ajkait az enyéimhez szegezte.

- Mi, mi, mi ez? Honnan veszed, mit akarsz? – hirtelen felsoroltam az összes kérdést, ami eszembe
jutott. Még mindig ijedten kapkodtam a levegőt.

Sajnáltam volna őt normál esetben magam miatt, vagyis amivel kínzom – ez esetben kérdésekkel –
de erre most nem volt időm, hiszen ettől a pár sortól nagyon feldúlt lettem, mert nem tudtam ki az a
Lisbeth, s talán ő egy másik lány, akit ő szeret, s ami ebben a legrosszabb lenne, hogy nem én
vagyok az a lány.

- Ez az új szerepem, amelyben én vagyok Paul, és szerelmem Lisbeth. Hát légy most Lisbeth én
pedig Paul.  –  majd hirtelen megcsókolt,  nem ellenkeztem, annál inkább viszonoztam ajkai édes
csókját.

Nagy sajnálatomra amilyen hirtelen jött, oly hirtelen ért véget ajkaink játéka.

- Oh, édesem… Peter… ez mennyei volt… - sóhajtottam zihálva… Csak úgy kavarogtak bennem az
érzések.

-  Kedvesem,  Lisbeth,  ez  legyen  a  gyors  éji  frigyünk  pecsétje,  melyet  a  friss  tavaszi  szellő
kibontakoztatott. Éljük át még ezerszer újra együtt ezt a pillanatot. – nagy csattanással csaptam
össze két kezem, s ő csalódva ébredt a mámoros szerepből, nem voltam én többé Lisbeth, s ő sem
Paul.

- Ezt miért kellett? Nem volt jó, hogy Lisbeth-et szeretem? – kérdezte kicsit mérgesen, de hangja
még így is mámorosan csengett, oly édes.

- Nem! Én Peter-t szeretem! S nem Paul-t. Én Peterbe szerettem bele, nem Paulba. – néztem rá
morcosan, persze ez csak olyan kis színlelt állapot.

Azért is volt igazam egyrészt, mert én nem holmi szerepkörbe, vagy karakterbe zúgtam bele
totálisan, hanem belé!

-  Végre  egy  lány  szájából  nem azt  hallom,  hogy  „csókolj  még  tovább  és  ezerszer  Paul”.  –
mosolygott rám.

Immár jó érzés volt látni, hogy boldog.

- Szerinted nem volt túlságosan feltűnő egy teljesen publikus parkban, hogy egy színész és egy
egyszerű lány csókot vált? – kérdeztem, csak most esett le csúnyán mondva, hogy mit is tettem.



 

Peter
 

Igazán jó érzés volt, ahogyan tudatta, hogy ő nem holmi karakterbe szerelmes, de én nem tudom,
hogy ez az egész szerepjáték miért zaklatta fel ennyire.

A legtöbb lány durván fogalmazva holtan esne össze egy ilyen típusú szerelmi vallomástól, de
tulajdonképpen nem is tudom, miért érdekel engem ez ennyire, hiszen ő-ő.

Boldognak kellene lennem – s az is vagyok – hogy ő más. Hogy ő engem szeret, s nem mást. Hogy
amikor ő csókol, akkor ő engem csókol.

 

Emily
 

- Higgyenek azt, amit akarnak. Én téged szeretlek, nyugodjanak bele! Majd belenyugodnak, ha
nászútra megyünk. – kacsintott felém. Kicsit meglepetten, de boldogan néztem vissza rá. Tehát már
itt tartunk.

- Örülök, hogy gondolataid ily bátrak és szabadok, de velük is foglalkoznod kell, a rajongóiddal,
akik szeretnek, mert ők is szeretnek ám, ezt tudnod kell! – úgy beszéltem, mint aki rajong azokért az
őrültekért - tisztelet a kivételnek, akik nem rohanják le az embert az utcán - de legtöbben ezt teszik.
S most már én is áldozat lettem.

De, ha ez az ára annak, hogy Peter szeressen, akkor készítsenek csak képeket és küldjék el a
magazinjaiknak jó pénzért!

- De, Emily, az életem az övék már? Nem! Az én életem, az én életem, és ezért úgy élem, ahogy
akarom. – tetszett a határozottsága, mellette biztonságban éreztem magam. Éreztem, hogy bárkitől
vagy bármitől meg tudna védeni. Akár egy farkastól is.

- Igazad van. Nincs kedved feljönni hozzám? Vagy itt éjszakázunk a parkban? Én nem akarok ám
fagyoskodni. Hűvös éjjel ám a parkunk. – próbáltam meginvitálni, hogy töltsük együtt az éjszakát,
hogy végig beszélgessük, de ne ott, ahol a rajongói ránk lelhetnek.

De tulajdonképpen mellékes megjegyzéssel csak annyi, hogy kész csoda, hogy nem nevette el
magát olyan hisztérikusan, ahogy a többi színész vagy egyszerű ember is tenné, hiszen ő tudja, miről
van szó, itt csak én vagyok az újonc.

De ami késik, nem múlik, s én is porrá égnék, ha ezt nem csak képletesen kellene érteni…

- Pont én ne tudnám milyen a park éjjel? - nevetett rám gyengéden. És az az aprócska gúny, ahogy
vártam, ott csengett hangjában.

- Álmomban sokat jártam itt, és tíz éve is! – próbáltam mentséget keresni „parkos” kijelentésemre,
de ő csak gyengéden magához ölelt, majd felálltunk és felmentünk a lakásomra, ami még mindig
csak az apámé volt, de ez mellékes.



3. FEJEZET A rémhír, meg ami vele jár
 

Emily
 

Este volt már bőven, mikor hazaértünk, mert még tettünk egy kis kitérőt. Ő is és én is leültünk a
nappaliba, én a távirányítóért nyúltam, de Peter elkapta a kezem. Ez meglepett, talán nem szeret
televíziót nézni? Áh, ez badarság, valamit mondani szeretne, biztos.


