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Minden jog fenntartva!

 

"Vannak sötét idők mikor mindenki eltávoldik.
Ilyenkor az életünkbe a keserűség betolakodik.

Döntenünk kell, tudnunk kell a választ.
A gondolkodás néha megfáraszt."

-Bérczesi Barbara-



Tartalom:
Egy lány álma mindig a boldog családi élet sok gyermekkel na és egy tökéletes férjjel. Emily is ezt

szeretné s mikor végre boldogságra lel újabb borús idők jőnek az életébe. Döntenie kell méghozzá
gyorsan, hisz az idő múlik. Vajon jól dönt? Végre boldog lesz? S végül a legfontosabb kérdés az, hogy
ki mellett?

 

Újra nem jött haza időben. Éjfél múlt, de ő még sehol nincs. Felhívtam a főnökét,de már 2 órája
eljött munkából. Akkor mégis hol lehet?

Fél éve kezdődött ez az egész. Minden rendben volt köztünk. Együtt vacsoráztunk, az egész
éjszakát együtt töltöttük. Egy hívás rontott el mindent. Azt mondta, hogy a munkából hívták fel, de
láttam rajta, hogy hazudik. Azóta a nap óta korán reggel elmegy és csak aludni jár haza. Beszélgetni
sem beszélgetünk. Nincsenek közös programjaink.

Azt hiszem van valakije. Minden este ezt csinálom. Ülök és várom. Mindig kitalál valamit, hogy
hol volt.

Az ajtó csapódik és lépteket hallok felfele a lépcsőn.

-Szia kicsim. Te még fel vagy?-jött és adott egy puszit a homlokomra.

-Hol voltál?-nem nézek rá csak a földet bámultam.

-Bent kellett maradnom a munkában. Tudod mivel jár ez a munka.

-Nem voltál bent.-mostmár felvettem vele a szemkontaktust.

-Tessék?

-Jól hallottad! Felhivtam a főnöködet, de te már tízkor eljöttél!-emeltem fel kissé a hangomat. Ő
csak kiment a szobából. Nem bírtam tovább magamban tartani a könnyeimet. Sírva mentem utána. -
Ryan!  Hol  voltál?-nem válaszolt  csak  a  pultnak  támaszkodott.  Síri  csend  volt  a  konyhában.  A
lélegzetemet is hallani lhetett. A szívem egyre gyorsabb ütemben kezdett verni. Könnyeim egyre
gyorsabban folytak le az arcomon.Tudom mit jelent a hallgatása.

-Sajnálom.-szólalt meg végre.

-Ennyi? Sajnálom?

-Elakartam már mondani. Csak vártam a megfelelő pillanatot.

-Ryan..-nem tudtam megszólalni sem már. Odajött és megölelt. Nem öleltem vissza csak álltam
ott és sírtam. Eltoltam magamtól és összetörten indultam fel a szobába. Ő nem jön utánam továbbra
is csak állt ott.

Miután felérek egyből lefekszem és elalszok.

Arra ébredek, hogy valaki befekszik mellém és átfog. Eszem szerint azonnal leküldtem volna
aludni a kanapéra, de szívemre hallgattam és úgy aludtam tovább. Meg persze erőm sem nagyon volt



megmozdulni.

Reggel még mindig ott feküdt mellettem ami már régóta nem volt jellemző rá. Mire felkeltem
mindig eltűnt.

Kimásztam a karjai közül és lementem a konyhába. Feltettem egy kávét és leültem tévét nézni.
Sehol semmi érdekes nem volt ezért hagytam valami romantikus filmen amire később rájöttem, hogy
egy szappanopera így inkább kikapcsoltam és lefeküdtem a kanapéra és a régi emlékeket idéztem
elő.

"-Ryan én nem akarok felmenni az óriáskerékre.-mondtam kicsit félve.

-Nyugi ne félj itt vagyok melletted.-mondta és megcsókolt ami már meg is nyugtatott. Persze
félelem még volt bennem, de Ryan azt is felülmúlta. Vettünk két jegyet rá és felültünk. Csodálatos
volt legfelül lenni. Mintha szárnyalnál. Főleg azzal az emberrel akit a legjobban szeretsz. Miután
leérkeztünk egyből új kört akartam menni.

-Na látod nem is félelmetes?-ölelte át a vállam. Én csak elmosolyodtam és a hullámvasút felé
fordultam.

-Megyünk egyet rajta?-kérdezte miután észrevette, hogy bámulom.

-Nem. Arra tényleg nem. -válaszoltam-Nem akarok részt venni a Végső Állomásban.-tettem hozzá
gyorsan mire ő hangosan felnevetett.

-Akkor a hullámvasút kilőve.

-Igen.-néztem rá mosolyogva"

Visszagondolva a régi időkre nem találtam rossz emléket, sőt semmi olyat mely indokot adhatna
arra, hogy megcsaljon. Akárkivel is. Nem tudom, hogy ennyi idő elteltével miért tette ezt. Tiszta,
őszinte szerelem volt.

Ryan lejött a lépcsőn és felém vette az irányt.


