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1. Fejezet
 

A kora nyári délutáni napsütés kicsalogatta az embereket az utcákra. A napokig tartó eső után
végre felszárította a pocsolyákat.  A terek egyszerre zsúfolttá váltak.  Aki  csak tehette,  biciklire
cserélte autóját, vagy gyalog indult el ügyes- bajos dolgait rendezni.

A jó időnek köszönhetően sokan eljöttek a gazdátlan állatokért rendezett nyílt napra. Kutyák,
macskák,  kicsik,  nagyok  várták,  hogy  hazavigye  őket  valaki.  Az  alapítvány  minden  évben
megrendezte ezt az eseményt. Az idei a többihez képest sikeresebbnek bizonyult. Szerencsére több
állatot sikerült örökbe adniuk, és adományokból is több gyűlt össze.

-  Itt  lehet  adományozni  a  menhely  részére?-  kérdezte  egy  vidám fiatal  női  hang  az  egyik
önkéntestől.

- Igen.- pillantott fel a papírkupac mögül a férfi. – Töltsd ki ezt a lapot az adataiddal, és abba az
urnába teheted a pénzt.

- Bella, gyere már!- hallatszott távolabbról egy másik női hang.- Tedd be a pénzt és menjünk!
Apád már így is biztos őrjöngeni fog!

- Annál jobb!- kacagta el magát Bella és egy köteg pénzt tett az urnába.

- Te tényleg az apádat akarod dühíteni ezzel? – nézett a lányra elképedve a férfi.- Ez rengeteg
pénz.

- Az állatoknak jól jön, nem?

- Ez nem így megy!- csóválta a fejét a férfi és kinyitotta az urnát.- Itt a pénzed. Nincs szükségünk
dühöngő apákra, akik majd rajtunk követelik a pénzüket, amit az elkényeztetet kislányuk elherdált!

- Elég!- emelte fel a hangját Bella.- Ez az én pénzem, és azt teszek vele, amit akarok. Ha te nem
akarod elvenni, elveszi más. Nem az lenne a dolgod, hogy szépen megköszönd az adományt?

- Én állatorvos vagyok.

- Akkor foglalkozz az állatokkal.- mondta Bella sértődötten és visszatette a pénzt az urnába.

A férfi alig hitt a fülének. Hány éves lehet ez a lány? Hogy lehet így felvágva a nyelve? Ez több
mint egy átlagember egy havi fizetése! Az emberek nem adományoznak ekkora összeget.

- Segítség!- hallotta meg ismét a lány ijedt hangját távolabbról.- Segítsen már valaki! – tiszta vér
volt a ruhája, amint előtűnt a tömegből.

- Mi történt? – ugrott mellé az önkéntes állatorvos.

- Kell egy orvos! Illetve te az vagy! Segíts!- mondta Bella és megmutatta a kardigánjába betakart
kis apró szőrmókot.

- Hadd nézzem!- a férfi megvizsgálta az állatot, majd fejcsóválva csak ennyit mondott.- Már túl
késő. Sajnálom.



- Mi az, hogy túl késő?- kérdezte kétségbeesve Bella.

- Több helyen eltört a lába és sok vért vesztett. Már nem segíthetek rajta.

- Miért nem?

- Mert több mint valószínű, hogy nem bírná ki az utat a rendelőig.

- És akkor már meg sem lehet próbálni?- kérdezte könnybe lábadt szemmel Bella.

A férfi némán nézte a lány elszánt tekintetét. Soha nem látott még ennyi tüzet egy nő szemében.
Majd a parkoló felé mutatott.

- Ott áll az autóm, gyere, siessünk!

Alig öt perc telt el és már a rendelőnél voltak. A férfi gyorsan kiugrott az autóból és kinyitotta a
rendelő ajtaját. Bella ölében a kutyával követte.

- Innen már átveszem.- mondta a férfi.- Biztosan várnak a barátnőid.

- Várok. Tudni szeretném, hogy mi lesz vele.

- Ahogy gondolod.- vonta meg a vállát a férfi- De ne éld bele magad túlságosan!

Órák teltek el és a férfi még nem jött ki a műtőből. Ez lehet akár jó jel is. Gondolta magában Bella.
Ha eddig kibírta, akkor még túl élheti. Micsoda furcsa alak ez az orvos… Egy nagyképű barom.
Mosolyodott el magában a lány.

A férfi végzett. Bella véres kardigánjával a kezében kijött a műtőből. A lány a szék támlájának
hajtva a fejét  elszenderedett.  Tiszta vér volt  az ingje.  Tiszta ellentmondás ez a lány.  Tűnődött
magában  a  férfi.  Szemmel  láthatóan  egy  gazdag  család  elkényeztetett  csemetéje,  mégis  nem
undorodik összekenni magát ennek a szerencsétlen állatnak a vérével.

- Hogy ment?- nyitotta ki a szemét Bella.

- Nagyon sok vért vesztett.- kezdte a férfi a tarkóját dörzsölve.- De nagyon erős kis fickó. Rendbe
fog jönni.

- Ez nagyon jó hír.- mosolyodott el Bella.

- Jó pár napig még megfigyelés alatt tartjuk, aztán mehet a menhelyre.

- Akkor jó helyen lesz. – állt fel a székről megkönnyebbülten Bella.

- Itt a kardigánod. Bár azt hiszem, nem fogod már használni.

- Óh! -nézett végig magán a lány.- Hogy nézek ki?

- Mint, aki megmentett egy sérült állatot. – mosolyodott el a férfi.- Itt egy tiszta póló. Ebben haza
tudsz menni.

 

Bella álmos kismacska módjára nyújtózkodott  az ágyán. Micsoda napja volt  ma! Büszke volt



magára, amiért elérte, hogy Miki elvigye a rendelőbe és megműtse az elgázolt állatot. Merthogy így
hívják. Miki… Még mindig abban a pólóban van, amit a férfi adott neki. Amennyire ellenszenves volt
neki az elején, most valami oknál fogva pont annyira találja szimpatikusnak. Magas, sötét barna haj,
zöld szempár… Ha nem lenne ennyire modortalan, akkor még azt is lehetne rá mondani, hogy jó
parti.

Milyen bolond vagyok!- kelt fel az ágyról Bella. -Minek álmodozom itt róla, hiszen nem találkozunk
többé. Vagy talán igen… Merült el ismét a gondolataiba.

Pár óra múlva a barátnői társaságában teljesen megfeledkezett a férfiról. Egy bizonyos pontig.
Egy bizonyos ideig. A sors fintora, hogy mindketten ugyanazon a szórakozóhelyen voltak. Miki szúrta
ki  először  a  lányt  a  táncoló  tömegben.  Magával  ragadta  a  lány  fiatalsága.  Különös  báj  volt  a
mosolyában. Egy adott pillanatban azon kapta magát, hogy semmi másra nem figyel, csak a lányra.

- Egy sört kérek!- könyökölt a pultra Bella.

- Úgy tudom, itt csak nagykorúaknak adnak szeszes italt.- állt meg mellette Miki.

-Tényleg?-  fordult  meg Bella meglepetten.-  Most  örülnöm kellene,  hogy fiatalabbnak nézel  a
koromnál?

- Miért hány éves vagy, húsz?

- És te? Ötven?

- Száz.- nevette el magát Miki.

Az est hátralevő részében Miki le sem vette a lányról a szemét. Megszédítette Bella fiatalsága,
üdesége,  vidámsága.  Folyamatosan  kereste  a  társaságát.  Ahhoz  képest,  hogy  elkényeztetett
fruskának ismerte meg, látott benne valamit.  Ez a valami nagyon kíváncsivá tette.  Első látásra
valóban egy gazdag család egyke gyermekének tűnik, de amint a szemébe néz… Ahogyan ma is
belenézett abba a makacs barna, szinte fekete szempárba, amikor Bella nem akarta elfogadni, hogy
nem lehet megmenteni a kutya életét… Abban a tekintetben ott volt az élet. A barátnői mind műnők
mellette. Messziről kitűnik közülük.

- Mi a helyzet, doktor úr?- találkoztak ismét a pult előtt.

- Már menni készültök?

- Elég késő van. – vonta meg a vállát, közben egy csodáért imádkozott. Történjen valami, ami
miatt maradhatna még.

- Esetleg lenne kedved még meginni valamit?- kérdezte Miki kíváncsian.

- Veled?

- Jobb híján!- csapta össze a tenyerét Miki, és körbe nézett a lokálban.

Miki maga sem hitte, hogy a fiatal lány ilyen könnyen beadja a derekát. De örült. Nem akarta csak
úgy elengedni. Meg akarta ismerni. Egy félreeső asztalnál foglaltak helyet.

-  Mesélj,  Bella! Mit szoktál csinálni, amikor épp nem dobod ki az ablakon az apádtól kapott
pénzedet?



- Szerinted kidobtam az ablakon?- ráncolta a szemöldökét Bella.

- Minden esetre a barátnőid biztos azt hiszik.

- Ők igen.- nevette el magát Bella,- Jó, hogy különbözünk. Hogy mit szoktam csinálni, amikor
éppen nem apámmal dacolok?

- Nagy családi háború, ugye?

- Háború? Enyhe kifejezés. Az apám irányítani akarja az életemet. Szerinte csak az a jó, amit ő
annak tart.

-  Pont olyan vagy, mint az öcsém.- mosolyodott el  Miki.-  Ő sem bírja elviselni,  ha irányítani
akarják.

- Apám neves ügyvéd. Kamaszkoromig bele volt betegedve, hogy lánya született és nem fia. Azóta
abba van bele betegedve, hogy én nem akarok ügyvéd lenni.

- Miért nem?

- Láttam, ahogyan ő élt. Ha jó akarsz lenni ebben a szakmában, háttérbe szorítod még a saját
családodat is. Különben is! Én nem tudnék ennyit hazudni!- nevette el magát Bella.

- Tehát őszinte embernek tartod magad?- hajolt közelebb Miki a lányhoz.

- Egyelőre annak. És te? Régóta vagy az alapítványnál?

- Pár hete. Kellett egy kis átmenet. Nemrég jöttem haza egy továbbképzésről. De nem akartam
egyből visszamenni a kórházba.

- Milyen egy állatkórház?- kérdezte kíváncsian Bella.

-  Nem nagyon hasonlít  arra,  amit  a  filmekben látsz.-  mosolygott  Miki.-  Itt  nincsenek csinos
nővérkék.

- Hihetetlen vagy!- nézett bele a férfi szemeibe Bella elgondolkozva.

- Miért?

- Mert ma délután azt hittem rólad, hogy egy mogorva, magadnak való doki vagy.

- És? Mi változott?

- Nem hittem, hogy tudsz nevetni. – kacagott Bella.

 

Pár nappal a megismerkedésük után Bella már alig várta, hogy újra találkozzanak Mikivel. A férfi
valóban elég különc. De olyan jóképű!- nevetett magában. Világ életében a magas férfiak tetszettek
neki. Miki pedig egy jó fejjel magasabb nála. Nem túl sportos, mégis izmos, hosszú formás ujjai
vannak. Feltűnően ápolt. És a szemei… Azok a zöld szemek… Majdnem minden nap találkoztak. És
Bella minden este eltervezte, milyen lesz másnap viszontlátni őt.  Tetszett neki a férfi  összetett
személyisége. Mindig meg tudta lepni valamivel. A legmeglepőbb tényleg az volt a számára, hogy
megnevettette.  A  mogorva  férfi,  néha  olyan  szellemes  volt,  hogy  Bella  addig  nevetett,  míg



beleszédült.  Tisztelte  azért,  amilyen  szeretettel  beszélt  a  munkájáról.  Úgy  érezte,  mindegyik
találkozáskor közelebb kerülnek egymáshoz.

Egyik  este  egy  sörözőbe  mentek.  A  férfi  egész  este  olyan  furcsa  volt  számára.  Nem tudta
eldönteni, hogy baja van, vele van baja, vagy mi a gond. Megkönnyebbült, amikor végre tánc közben
hozzásimulhatott. Tudta, már nem lehet nagy baj. Mindig is azt érezte a közelében, hogy ők ketten
együtt alkotnak egy egészt. Miki a megfontolt, alapos és szigorú oldal, míg ő a szeleburdi, szétszórt,
könnyedebb fél. Akkor este csókolta meg először. Így csókol egy igazi férfi. Gondolta magában,
teljesen elolvadt a férfi karjaiban.

A sokadik találkozásuk után Bella érezte, hogy csak Mikin múlik, hogy komolyabbra fordul-e ez a
kapcsolat.  Ő  nagyon  szerette  volna.  Megtalálta  a  férfiban,  mindazt,  amit  keresett.  Megtalálta
mindazt, ami őt kiegészíti. Nem érdekelte a kilenc év korkülönbség. Miki a tökéletes férfi a számára.

Aztán következtek azok a napok, amikor Miki már nem ért rá Bellával találkozni.  Bella nem
értette. Gondosan ügyelt rá, hogy ne túlozza el a hisztériákat. Igyekezett minden olyan szokását
mellőzni,  amivel  ki  tudna  borítani  egy  férfit.  Miki  mégis  kezdte  elhanyagolni.  Amikor  végre
találkoztak, abban a pár percben, amikor Belláék háza előtt elköszönt tőle, olyan szenvedélyes volt.
Bellát pedig kezdte felemészteni ez a kettősség.

Amikor válaszút elé állította volna Mikit, a férfi már nem volt sehol. Nem jelentkezett többé. Bella
azt hitte, beleőrül. Élete igazi nagy szerelme eltűnt a sűrű ködben. Hetekig zokogott a szobájában.
Azt hitte, tényleg beleőrül. Tudta, hogy nem rontott el semmit. Tudta, hogy mindent megadott volna
Mikinek. Tudta, hogy mindez ellenére valami miatt ő nem volt elég ennek a férfinak. Talán pont ez
fájt annyira.



2. Fejezet
 

HÁROM ÉVVEL KÉSŐBB:

Vidám nap volt ez. Bellát már nem bántotta az sem, hogy nem sikerült a vizsgája előző nap.
Gyönyörű napsütés volt és ő most pihenésképp cél nélkül rótta az utcákat. Néhány boltba benézett,
vett egy- két ruhát. Élvezte, hogy nem kell gondolkoznia semmin. Ma nem! Mára szabad napot adott
magának. A kirakatokat nézegette, amikor egy ismerős hang szólalt meg mögötte.

- Minden boltot ki akarsz fosztani?

A  lány  nem  fordult  meg.  A  kirakat  üvegén  keresztül  visszatükröződött  Miki  arca.  Azon
gondolkozott, hogy vajon milyen frappáns mondattal válaszoljon vissza. De nem jutott eszébe semmi.
Annyira meglepődött azon, hogy újra látja a férfit, hogy egy hang sem jött ki a száján. Szíve pedig
vadul zakatolni kezdett. Évek… hosszú évek óta nem látta. Lassan megfordult, a férfi zsebre tett
kézzel figyelte. – Tudod, hogy ez férfi üzlet? Kinek akarsz vásárolni?- kérdezte kíváncsian Miki.-
Apádnak, nagyapádnak vagy esetleg a barátodnak?

- Mindhármuknak.- nevette el magát Bella.

- Miért? Buli lesz nálatok?- kacagott vele a férfi.

- Úgyis mondhatjuk.- felelt elmerengve, mert eszébe jutott a közelgő eljegyzése.

- Mit csinálsz ma? Úgy értem este?

- Ma?- kérdezett vissza Bella. Hazudni akart valamit a férfinak. Azok után, ahogyan a múltkor
elbánt vele, nem kellene találkoznia vele. És mit szólna Alex, ha megtudná? De olyan helyes… Végül
is egy baráti beszélgetés belefér… Az még belefér. – Még nem tudom. Valószínűleg a haverokkal
találkozom.

- Találkozz inkább velem.

- Miért tenném?

- Mert úgy akarod… - érintette meg gyengéden a lány karját Miki.

- Úgy gondolod?- mosolygott Bella.

- Biztos vagyok benne.

Bella azt hitte megőrült. Hogy is mehetett bele ebbe a találkozóba? És Alex? Hiába nyugtatta
magát, hogy ez csak egy baráti találkozás, szíve mindig hevesebben vert, ha Mikire gondolt. Ki ez a
férfi? Miért tudja így felkavarni? Szereti Alexet, de ez a férfi, ha megjelenik, teljesen elveszíti a józan
ítélőképességét.

Nem baj… Most visszakapja Miki! Miért nem jelentkezett eddig? Mégis mit gondol, hogy ennyi idő
után megjelenik és ő a karjaiba fog omlani? Gondolatban lehordta a férfit mindennek, de közben
lázasan készülődött. A legjobb formáját akarta hozni.



Miki már bent ült a klub egy félreeső asztalánál.  Most is ugyanolyan jóképű- gondolta Bella
magában, amikor meglátta a férfit, aki elgondolkozva játszadozott a poharával. Vajon mire gondolhat?

- Szia…- lépett bátortalanul az asztalhoz Bella.

- Tudtam, hogy eljössz.- mosolyodott el a férfi.

- Véletlenül nem azon gondolkoztál, míg vártál rám, hogy eljövök-e?

- Az én vonzerőm kicsi lány, ellenállhatatlan!- kacagott a férfi- És én tudtam, hogy nem fogsz tudni
ellenállni nekem.

- Nagyon magabiztos vagy.- jegyezte meg gúnyosan Bella.- Én csak annyit tettem, hogy eljöttem.

- Fogsz te ennél többet is.- nevetett tovább Miki.

Bella tudta, hogy a férfi viccel. Azonban azzal is tisztában volt, ha csak megpróbálna belegondolni,
hogy  mire  utalhat,  teljesen  elveszítené  a  józan  ítélőképességét..  Ez  őrület!  Hamarosan  itt  az
eljegyzése, és ő egy másik férfival üldögél. Hiába próbálta győzködni magát, hogy ez csupán egy
baráti  beszélgetés.  Barátság!  Barátság?  Ugyan!  A  zsigereiben  érezte,  még  mindig  vonzódik  a
férfihoz.

 

- Szóval férjhez fogsz menni…- törte meg később a csendet Miki séta közben.

- Úgy néz ki.- nézett maga elé Bella.

- Szerelmes vagy, Bella?

- Szerelmes.- felelt a lány, de közben rá sem nézett a férfira.

- És, ha az esküvődön megszöktetnének?- mosolygott a férfi.

- És ki vetemedne ilyesmire?- kacagta el magát Bella.

- Mondjuk én.- felelte és kézen fogta a lányt.

- Miért tennél ilyet?- kérdezte most már zavartan a Bella.

- Egyszerű. Mert szeretek veled lenni. – válaszolta Miki teljesen nyugodt hangon.

- Miért gondolod, hogy én is így vagyok ezzel?- Bella már nem értette az egészet. Ez most vicc?
Ennyi év után rájön, hogy szeret vele lenni? Szeretett vele lenni! Talán… de ennyi idő után már ezt is
nehezen hinné el neki.

- Elárul a szemed.- válaszolta és maga után húzta a parkban, egy hatalmas fűzfa alá. – Gyere, ülj
le mellém.

- Nem szeretnék…- habozott Bella, közben próbálta lefejteni ujjairól a férfi ujjait.

- Miért? – kérdezte Miki a szemöldökét felvonva.

- Mert hideg a pad.- Ez igen! Bosszankodott magában a lány. Ennél jobbat nem tudott kitalálni?



Légy észnél Bella! Légy észnél!

- Vagy úgy! – mondta a férfi, és egy hirtelen mozdulattal az ölébe ültette a lányt.

Bella elvörösödött. Nem mert ránézni a férfira. Nem akarta elárulni, mennyire zavarban van. De
Miki mintha megérezte volna, mert egyik kezével óvatosan maga felé fordította a lány arcát. A másik
kezét a derekán tartotta, nehogy az felálljon és elfusson.

- Ebben van valami rossz? Csak ülünk és beszélgetünk, nem?

- De igen.- felelte halkan a lány. De Miki nem érte be ennyivel. Lassan simogatni kezdte a nyakát.
Bella pedig mozdulni sem mert.

- És ebben? Ebben van valami rossz?

- Nincs.- mondta remegő hangon a lány. Már várta a következő kérdést. De Miki nem kérdezett
semmit. Erős kezével magához húzta a lány arcát és megcsókolta.

- Mennem kell! – pattant fel Bella elvörösödve.

- Hát menj! – mondta a férfi és ülve maradt a padon.

Bella  gyors  léptekkel  elindult  a  park  kijárata  felé.  Érezte,  hogy  Miki  nézi.  Követi  minden
mozdulatát. Miért most bukkant fel a férfi? Hol volt eddig? Miért tűnt el akkor? És Alex? Holnapután
lesz az eljegyzése. Egyáltalán mit művel ő itt? Miért érzi, hogy szíve szerint azonnal visszarohanna a
férfihoz? Mert megint felbukkant? Nem… Azért futna vissza hozzá, mert azóta, hogy meglátta, arra
várt, hogy vele legyen. Hirtelen megtorpant. Ha már úgyis itt van, miért ne? Még egyszer utoljára!
Visszarohant a fa alatt ülő férfihoz, szó nélkül kezébe vette annak arcát és megcsókolta. Amikor már
azon  gondolkozott  volna,  hogy  mi  van,  ha  Miki  elutasítja,  az  szétnyitotta  az  ajkait,  és  annyi
szenvedéllyel viszonozta, hogy Bella alig tudott szabadulni tőle.

- Szia!- mondta a lány, amikor elhúzódott a férfitól és ismét futásnak eredt. Próbálta letörölni
szájáról a csók nyomait, de ahogy dörzsölte, az egyre mélyebbre és mélyebbre ivódott be.

 

Bella nyugtalanul ébredt. Egész éjjel forgolódott. Nem tudta elfelejteni az előző napi találkozását
Mikivel. Miért pont most jelent meg? Hol volt eddig? Hol volt azokban a hónapokban, amikor egyre
csak azt várta, hogy megcsörrenjen a telefon, hogy jelentkezzen?

Mire végre rendbe tette magában a dolgokat, az érzéseit és megismerkedett Alexszel. Megjelenik
ő? Épp feleségül készül menni Alexhez. Micsoda időzítés! Ha hinne abban, hogy semmi sem történik
véletlenül, akkor a férfi felbukkanását minden bizonnyal intő jelnek venné. Még mindig a szájában
érezte a férfi izét, érezte bőrén a kezét…

 

A  lokál,  amelyet  kibéreltek  az  eljegyzésre  nagyon  hangulatos  volt.  Bellának  még  a  fülében
csengtek, anyja szavai, hogy ki hallott még olyat, hogy eljegyzési vacsorát tartanak. Az emberek
eljegyzési ebédet szoktak adni. De Bella, ahogy máskor sem, most sem hagyta befolyásolni magát.
Nem adott a szokásokra.

Testhez álló barackszínű ruhájában, szépen feltűzött hajával izgatottan várta, hogy megismerje



Alex családját. A férfi mindig olyan szeretettel beszélt róluk. Biztos nagyon kedves emberek. Bár
Bella eléggé furcsállta, hogy Alex azt mondta, a bátyja, aki öt évvel idősebb nála még nőtlen. Biztos
csúnya és mogorva… Mosolygott magában Bella.

Alex a pincérekkel egyeztetett,  amikor Bella majdnem elájult a meglepetéstől.  Megpillantotta
Mikit belépni az ajtón. Öltönyben, elegánsan… Ez a megjelenés még vonzóbbá tette a férfit. De mit
kereshet itt? Pont ma? Nyomban próbált elfordulni, nehogy Miki észrevegye, de késő volt. A férfi
ugyanolyan meglepett arccal nézett rá, majd elindult felé.

- Bella!- a csodálkozástól ő sem tudott többet mondani. Valahogy szétfoszlott az első gondolata,
hogy Bella talán a meghívottak közé tartozik, amikor eszébe jutottak a lány szavai az eljegyzésével
kapcsolatban.  Tehát Bella nem más,  mint az ő öccse mennyasszonya… Ami azt  jelenti,  hogy a
sógornője lesz. A s ó g o r n ő j e! Pont ő.

- Na végre! – lépett közéjük Alex.- Már azt hittem, hogy soha nem értek ide!- veregette meg a
bátyja vállát.

- Apa is jön már.- köszörülte meg a torkát Miki.- Csak még beszélget az örömszülőkkel… Mármint
Bella szüleivel.

- Remek!- csapta össze a kezét Alex- Ti ismeritek egymást?

Bella meg sem tudott szólalni, érezte, bele kell kapaszkodnia Alexbe, hogy nehogy összeessen.

- Csak futólag! Egyszer egy nyílt napon Bella egy nagyobb összeget adományozott a menhelynek.-
válaszolta Miki tettetett könnyedséggel.

- Te kis buta!- csókolta arcon Bellát Alex.- Hát nem volt mire költsd a pénzed? Bella próbált az
arcára mosolyt erőltetni, de érezte, hogy ez nem sikerült túl meggyőzően.

- Apa! – ölelte magához Alex az apját- Gyere, hadd mutassam be Bellát. Bella, ő az én drága jó
apám.

- Nagyon örülök.- mondta Bella, miközben arcon csókolta az idős embert.

- Én még jobban, kedves!- mosolygott János.

Legalább Alex apja, olyan amilyennek képzelte. Kedves és közvetlen.- gondolta magában Bella.

Sem az asztali köszöntő, sem a vacsora nem tudta Bellában az indulatait csillapítani. Érezte,
szabályosan megfullad, ha tovább marad. Hamar kimentette magát és a mosdóba sietett. Bevizezte a
tarkóját, remélve, hogy ezzel elmúlik a lüktetés a testében, a lelkében. De sajnos, ez sem használt túl
sokat.

- Rosszul vagy?- nyitott be Miki.

- Mit keresel te itt? Ez a női mosdó, ha nem tudnád!- tört ki szinte hisztérikus rohamban Bella.-
Tudod, ide nők szoktak járni!

- De most már senki! – mondta Miki és elfordította a zárat az ajtóban.

- Mit művelsz? Megőrültél? Azonnal nyisd ki!- kérlelte idegesen Bella.

- Még nem!



- Jó, akkor kimászom!- nézett az ablakra pánikba esve a lány. – Egy percet sem akarok veled
bezárva tölteni! – gyorsan ledobta a cipőjét és megpróbált felmászni az ablakhoz.

- Ne butáskodj már! – kacagta el magát a férfi.- Mit fognak rólad gondolni a járókelők, ahogy
meglátnak kifelé csüngeni az ablakon?

- Kicsit sem érdekel!

- Hihetetlen, hogy nem lehet veled két szót beszélni.- csóválta ismét feszülten a fejét Miki.

- Velem nem lehet?- kérdezte dühösen Bella, s mivel belátta, hogy milyen nevetségesen viselkedik,
lemászott.- Azt mondod, velem nem lehet beszélni?- folytatta közben belebújt a cipőjébe.- Nekem
talán  volt  kivel  beszélnem?  Volt  kitől  megkérdezzem,  hogy  miért  ment  el?  Csak,  hogy  én  is
megértsem a dolgokat! Nekem sem volt senki, akivel beszélhettem volna! Most pedig eressz ki innen!

- Látod, megmondtam, hogy találkozunk mi még!- mosolygott keserűen Miki.

- Én jobban örültem volna, ha soha nem találkozunk!

- Figyelj, Bella!- ragadta meg a lány karját.- Esküszöm, fogalmam sem volt róla, hogy te vagy az
öcsém mennyasszonya! De ha már így alakult, tudnod kell, hogy a család nekem szent! Csak ők
ketten  vannak  nekem.  Soha  nem tennék  semmi  olyat,  amivel  megbánthatnám bármelyiket  is!-
mondta Miki határozottan, miközben próbált nem törődni azzal, hogy Bella elkezdett remegni a
szorításától. – Soha nem fogok olyat tenni, ami kárt okozna a kapcsolatotoknak! Te hozzá tartozol, és
ez így van jól.



3. Fejezet
A hetek rohamosan teltek. Bellának egy szabad perce sem volt az esküvői előkészületek miatt.

Mikivel nem találkozott az eljegyzés óta. Úgy látszik, a férfi tényleg állja a szavát. Jobb is így. –
gondolta magában Bella. Úgy érezte, lassan sikerül megemésztenie a tényt, hogy Miki Alex testvére.
Bízott benne, hogy sikerült lezárnia magában a múltat.  Igyekezett minden erejével az esküvőre
koncentrálni.

Az  esküvő  előtti  estén  azonban  elkerülhetetlen  volt,  hogy  találkozzanak.  Az  italokat  kellett
elvinniük az étterembe. Alex az előző esti  legénybúcsú miatt  még mindig másnapos volt.  Bella
hazaküldte pihenni.

Lassan minden a helyére került a teremben. Az asztalok, a székek gyönyörűen fel voltak díszítve.
Holnap Alex és ő összeházasodnak. Ezt semmi nem ronthatja el.

- Hazavigyelek?- lépett be Miki a terembe.

Bella kevés gondolkozás után bólintott. Nem sok kedve volt a férfival menni, de még nagyon sok
dolga van. Viszont dühítette a tény, hogy amint a férfi felbukkan, azonnal nyugtalanság tölti el.

- Voltál a legénybúcsún?- törte meg a csendet az autóban Bella, bár maga is tudta a választ.

- Igen. – felelte szűkszavúan a férfi.

- És milyen volt?

- Tipikus.- húzta el a száját a férfi.

- Hallom, a táncos lány kitett magáért.

- Igen. – bólintott Miki, ám biztos volt benne, hogy Alex nem számolt be részletesen Bellának a
buliról.- Szóval, - állította le Miki a motort Belláék háza előtt. – Akkor holnap találkozunk. – mondta,
de nem nézett a lányra.

- Igen, holnap.

- A nagy nap.- tette hozzá félig gúnyosan a férfi.

- Számomra az lesz, és neked?- kérdezte szemtelenül Bella.

- Ugyanolyan, mint a többi, azzal a kivétellel, hogy az öcsém megnősül. Tehát jó nap lesz. Mi
pedig holnaptól rokonok leszünk. Igazából nem szeretnék emiatt feszültséget a családban.

-  Már miért  lenne feszültség? Ha arra gondolsz,  hogy én még mindig miattad sírom tele  a
párnámat, nagyon tévedsz!

- Nem is mertem ilyet feltételezni.- mosolyodott el Miki a lány szavain.

- Igazából csak annyi történt, hogy felkavart, hogy pont egy ilyen bunkó, mint te az Alex testvére!
De ez már semmiség. Múlandó probléma.- mondta a lány, de tudta ezekkel a szavakkal saját magát
próbálja nyugtatni. Mindhiába.



- Ennek örülök Bella, bár nem vagyok róla meggyőződve, hogy teljesen hidegen hagyna a dolog.

- Mármint?

- Nem lehet ez semmiség, hiszen, ahogy meglátsz, elborul az agyad.

- A dühtől, Miki! Kizárólag a dühtől. Annak idején átvertél. És ezt nem bocsátom meg! De ettől
függetlenül nem jelent ez a dolog már nekem semmit. Sőt, lehet nem is jelentett soha.

- Ez nagyon jó hír, Bella! – sóhajtott fel Miki és megfogta a lány kezét. – Csak az a baj, hogy néha
teljesen az ellenkezőjét mutatod.

- Ugyan már! Ez butaság!- Bella próbálta kihúzni a kezét, de Miki nem engedte.

- Valóban?- kérdezte Miki, és közelebb hajolt Bellához.

- Szeretem az öcsédet. De ha akkor este a parkban, elmondtad volna, hogy miért tűntél el, és
miért bukkantál fel újra hirtelen… Nem is tudom… Ha azt mondtad volna, hogy ne menjek férjhez…
Lefújtam volna az egészet.

- Még most is lefújnád? - kérdezte Miki, és másik kezének mutatóujjával végigsimította lány ajkát.

- Már nem.- mondta Bella, mire Miki elengedte.

- Jól döntöttél Bella.

 

Miki sokat gondolkozott az elmúlt napok történésein. Mire végre megértette, hogy neki erre a
lányra van szüksége, kiderül, hogy Bella az öccse mennyasszonya. Ha nem az öccséről lenne szó,
talán harcolna érte. De így mi értelme lenne? Hogy tehetné? Egyáltalán miből gondolta azt, hogy ha
megjelenik, Bella majd tárt karokkal fogadja?

Szemmel láthatóan boldogok együtt. Bella szereti Alexet. Ennek így kell lennie. Úgy tűnik Bella
nem mesélt  kettejük  kapcsolatáról  Alexnek.  Biztos  megvolt  minden  oka  rá.  Minden  bizonnyal
jelentéktelennek tűnt számára. Végül is nem volt több pár találkozásnál. Semmiség. Vagy mégsem?
Miért kavarta fel ennyire a tény, hogy Bella hozzámegy az öccséhez? Agya egyre jobban elkezdett
zakatolni.

Abban viszont biztos volt, hogy az öccse nem érett meg a házasságra. Amikor Alex bejelentette,
hogy megnősül, meg volt róla győződve, hogy öccse ismét leakasztott magának egy pincérnőt, vagy
teherbe ejtett egy táncos lányt. Az eszébe sem jutott, hogy egy olyan lányt talál magának, mint Bella.
Vajon képes lesz Alex feladni csapodár életét Belláért?

Ha eszébe jutott a legénybúcsú, tudta a kérdésére a választ.  Alex soha nem lesz hűséges a
feleségéhez. Legyen az Bella, vagy bárki más. Persze mondhatnánk, hogy csak kihasználta az utolsó
agglegényként eltöltött estéjét. De két táncos lánnyal egyszerre? Azt sem tudta hogyan hámozza ki a
pucér lányok karjaiból a hotelszobában, hogy hazavigye végre.

Nagyon szereti az öccsét, de nehezére esett elhinni, hogy Bellának ilyen férfira van szüksége. Úgy
látszik, hogy igen. És ezzel nyugtatta meg a lelkét. Ha a lánynak ilyen társ kell, akkor ők semmi
esetre sem illettek volna össze. Ebből a megközelítésből elmondható, hogy nem veszített semmit.

De lelke mélyén érezte, hogy mindez csak hiába való időpocsékolás. A lényeg az, hogy Alex



beleszeretett abba a nőbe, akit ő… Bellába. Már nem tehet, és nem is akar tenni semmit. Bella az
öccsét választotta. És ő holnap vidám arccal végig fogja nézni az esküvőt… Ez még sikerülne is
valahogy, de mi lesz utána? Ez a lány mostantól a családja tagja lesz. Része lesz az életének, ha
akarja, ha nem. Na, ezzel lesz a legnehezebb megbirkóznia.

 

A nap gyönyörűen sütött. Bella már elfelejtette a rémálmait. Ma hozzá megy Alexhez, és nem
fogja semminek és senkinek hagyni, hogy tönkretegye ezt a csodás napot. A múltból visszaköszönő
pillanatok a múlthoz tartoznak. Ma viszont a jövő kezdődik el Alex oldalán. Ez így van rendjén. Ha a
sors azt akarta, hogy épp Miki legyen a sógora, ám legyen! Végtére is, sok idő eltelt azóta, hogy
megismerkedtek. Már több mint biztos, hogy nekik annak idején nem lett volna közös jövőjük. Talán
ezt láthatta be Miki is, mikor pár évvel ezelőtt úgy döntött, nem jelentkezik többé. Csak egy könnyű
nyári kaland volt, mint a lágy szellő… Annak kellett lennie.

A polgármesteri hivatalnál már sorakoztak a vendégek. Kíváncsian fürkészték a feléjük közeledő
autót,  amelyikben  Bella  utazott,  hófehér,  hosszú  mennyasszonyi  ruhájában.  Ma  végre  igazi
királynőnek érezte magát. Óvatosan kiszállt az autóból és boldogan elindult választottja felé.

Amikor megpillantotta Mikit, egy pillanatra összeszorult a gyomra. Még mindig hihetetlen volt
számára, hogy ő Alex tanúja. A férfi zöld szemei semmit mondóan meredtek előre, nem árulkodtak
semmilyen érzelemről. Talán, mert nincsenek is. Nyugtatta magát Bella.

A ceremónia rendben lezajlott. Bella anyja végig zokogta a templomi szertartást is. Bella maga
sem tudta eldönteni, hogy Éva örömében sir, vagy, mert minden ellenkezésük ellenére hozzáment
Alexhez.

- Gratulálok!- lépett oda hozzá Miki a vendégseregből, és arcon csókolta a lányt, majd megölelte
az öccsét.

- Köszönöm…- mondta remegő hangon Bella a tőle távolodó férfinak.

Miki érezte, hogy ki kell törnie a tömegből. Levegőhöz kell jutnia. Lesietett az autójához, és
kioldotta a nyakkendőjét.

- Vége van.- sóhajtotta megkönnyebbülten. – Már vége van!

 

A táncparkettet  elfoglalták a  vendégek.  Mindenki  önfeledten táncolt.  Alex  felkérte  újdonsült
anyósát, aki erőltetett mosollyal várta, hogy vége legyen végre a dalnak. Bella az apjával táncolt.
Géza, mint mindig, most is szigorú tekintettel nézett végig a termen.

- Ne legyél már ilyen, apa!- kérlelte Bella.

- Én boldog vagyok, ha te is. De valahogy, nem hiszem, hogy a te boldogságod hosszú életű lesz.

- Ne kezdjük megint, jó? Legalább ma ne!

- Hiába minden! Alex nem hozzád való. Ennek ellenére te már döntöttél. De majd ne gyere hozzám,
hogy igazam volt!


