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ELŐSZÓ
Ez a szerelmes regény egy 14 éves fiatal lány életét kíséri figyelemmel 30 éven keresztül.

Ez a történet valóságon alapuló eseményeket dolgoz fel. Azért íródik meg, hogy tanulságként
szolgáljon az embereknek.

Mi a tanulsága? Például, hogy egy szülő meddig avatkozhat bele gyermeke életébe csupán csak
segítő  szándékkal,  hiszen  semmi  rosszindulat  nincs  benne,  mert  egy  szülő  mindig  jót  akar  a
gyermekének. Itt is pontosan ez történt.

Tanulsága még az is, hogyha igazán szerelmesek vagyunk és a másik embernél is ezt érezzük,
akkor ezért harcolnunk kell és ki kell állnunk magunkért és a szerelmünkért minden körülmények
között. A boldogság kulcsa az, ha mindenki a saját életét éli. Ez nem azt jelenti, hogy boldogság árán
azt csinálunk, amit akarunk, hanem azt, hogy beteljesítjük a sorsunkat, amit odafent megírtunk
magunknak.

Sokan félre értelmezik a tudatos és pozitív gondolkodás lényegét.

Ezek nem azt jelentik,  hogy az egonkkal és az eszünkkel gondolkozunk, hanem azt,  hogy a
szívünkkel és a lelkünkkel.

A szívünk és a lelkünk érzi és tudja, hogy mit kell tennünk, mi a dolgunk, éppen ezért soha ne
tegyünk ellenük, mert nem leszünk igazán boldogok, mert mindenki csak saját maga tudhatja, hogy
mi a jó neki. A gyermekeink pedig nem a mi tulajdonunk, hiszen Istentől kapjuk ajándékba Őket,
nekünk pedig nem az a dolgunk, hogy kisajátítsuk, átneveljük Őket a mi kicsinyített másunkra, de
nem is az,  hogy a mi meg nem élt  álmunkat valósítsák meg, hanem az, hogy a saját sorsukat
teljesítsék  be.  A  mi  dolgunk itt  csak  annyi,  hogy  segítsük  őket  elérni  azt.  Szeressük  Őket  és
mutassunk nekik példát.

Bennük még több van az  Égből,  mint  a  Földből.  Ők még olyannak látnak minket,  mint  az
Égieket!!!!!

Kétféle életet élhetsz: az elvárásaidnak falain belüli és kívüli életet. Amennyire megérted a lelked
üzenetét,  annyira  vagy  közel  Isten  Országához.  Nem  mindig  mások  boldogságát  vagy  épp
boldogtalanságát  kell  firtatni,  hanem:  SZERESSÜNK,  AKARJUNK,  BÍZZUNK,  REMÉLJÜNK,
KERESSÜNK,  KUTASSUNK,  LEGYÜNK  VIDÁMAK!!!!!!!

Mert meg fog áldani az Úr és miénk lesz az élet legnagyobb jutalma: AZ IGAZI BOLDOGSÁG!!!

A magunk módján, mi emberek bátrak, határozottak és elszántak vagyunk. Mégis félünk attól,
hogy lemaradunk valamiről. Próbáljuk habzsolni az életet, megszerezni mindent, amire csak vágyunk
és persze sokszor azt sem tudjuk, mi is az? Azt akarjuk, hogy az életünk tökéletes legyen és a végén
majd rájövünk, hogy sosem volt az. Mindig vágyunk egy szebb és boldogabb jövőre, de nem minden
mese ér boldog véget.

Az emberek rengeteg sebet hordoznak magukban. A legtöbbjük begyógyul és nem marad heg, de
van olyan, ami mondhatni, soha nem heged be. Bár a vágás a múlté, a fájdalom mégis ott lebeg.

Nem tudni, mi a rosszabb, egy friss seb, ami szörnyen fájdalmas vagy a régi, aminek be kellett
volna gyógyulnia és mégsem történt meg.



Ezekből a régi sebeinkből lehet tanulni. Emlékeztetnek bennünket, hogy mit éltünk át. Vannak
dolgok, amiket meg kell tanulnunk újra és újra. Azt mondják, a múlt nem fontos, szerintem pedig
IGENIS FONTOS!!!!!!! Ettől vagyunk azok, akik. Ezek miatt vagyunk boldogok vagy épp szomorúak,
mert elég egy pillanat, egy mozdulat, egy illat, egy szó és máris rájövünk, hogy nem tudunk a
múltunk nélkül élni……

 

 

 



Első fejezet
 

Volt egyszer egy 14 éves lány, aki elég szerény körülmények között, de boldogan élt egy kis
faluhoz közeli tanyán; szüleivel és fiatalabb fiú testvérével.

Az  édesanyja  a  szomszédos  kisvárosban  született  egy  szociális  bérházban.  Elég  nehéz
körülmények között éltek. Heten voltak testvérek. Ő harmadikként született a családba. Az édesapja
egy  tanyán született  két  falu  határán.  Ők szintén  heten  voltak  testvérek,  az  édesapja  hatodik
gyerekként látta meg a napvilágot. A szülők nagyon sokat dolgoztak, az anya háztartásbeliként, az
apa pedig a helyi Termelőszövetkezetben. Nagyon sok állatot tartottak és még bérelt földjük is volt.
A  két  fiatal  egymásba  szeretett.  A  férfi  32  éves  volt,  a  nő,  aki  túl  volt  egy  rá  kényszerített
házasságon; 29 éves volt. Házasságuk után egy évvel született meg a kislányuk, akiről a könyv szól,
rá négy évre pedig egy kisfiú is a Világra jött.

Nagyon  sokat  kellett  dolgozniuk  és  nehéz  körülmények  között,  hogy  a  gyermekeiket
felnevelhessék.  Nagyon-nagyon  szerették  Őket.  Náluk  nem  az  volt  a  fontos,  hogy  másokat
elítéljenek, hanem az, hogy mindenkit feltétel nélkül szeressenek, elfogadjanak. Azt tanították a
gyermekeiknek, hogy tiszteljenek másokat, hogy mindig becsületesek legyenek. Nem jártak sokat
templomba, mégis az erkölcs és a munka iránti  alázat volt  a legfontosabb náluk.  A fiatal  lány
édesapja, Roll Bennett, az édesanyja, Mrs. Roll Bennett, lánykori nevén Fitczy Elizabeth.

Amikor  a  lány  megszületett,  keresztnevét  édesanyja  után  kapta:  Elizabeth  lett,  amihez  az
édesapja ragaszkodott. A kisfiú pedig teljes egészében az édesapja nevét kapta: ifj. Roll Bennett.

A két gyermek nagyon szerette a szüleit és a szüleik is Őket. Mégis természetesebb volt, hogy a
lány apásabb, a kisfiú anyásabb volt. Ezt mindig így vették tudomásul és ezen soha nem veszekedtek.
A gyerekek nagyon jó testvérek voltak és még mind a mai napig is azok.

Természetesen voltak köztük is viták, de ezek mindig gyorsan megoldódtak.

Az általános iskolában szürke kis egérként tengette az életét, Elizabeth, alig várta, hogy vége
legyen. Többször megfogadta magának, ha gyermeke lesz, ebbe az iskolába biztos nem fog járni.
Visszahúzódása abból fakadt, hogy Őt a szülei nem nagyon engedték el szórakozni és az osztálytársai
kiközösítették ez miatt. (Már amennyire lehetett szórakozni ebben a kis faluban.)

Ráadásul a többi lány előbb ért testileg, mint Ő. Elizabeth-et nagyon érdekelte a divat világa,
mégis elsőként egy kereskedelmi iskolába jelentkezett, ahová persze nem is vették fel.

A másik egy női ruhakészítő iskola volt, amit a mai napig egyetemnek csúfolnak.

Nem maga a ruhakészítés vonzotta, hanem a divat világa, a szépségérzet.

Szerette a nőies ruhadarabokat. Akkor még olyan szakma nem létezett, hogy stylist, mert akkor
inkább az lett  volna. Alig várta,  hogy egy másik iskolában új lappal kezdhessen. Az iskola egy
távolabbi városban volt, a gyakorlat viszont a szomszédos testvér kis faluban.

A lányt a szülei és a rokonság anyai ága Bettikének hívta, amit a lány rettenetesen utált!

Az apai rokonság és minden egyéb ember Bess-nek szólította. Ezt már nagyon szerette a lány.



Bár az igazat megvallva, jobban szerette volna, ha divatosabb nevet kap. Nem igazán tudott a
keresztnevével megbarátkozni, sőt, volt amikor kifejezetten utálta! Ugyanúgy utálta, mint édesanyja
azt a kis várost, ahol született.

Az édesanyja mégis hagyta magát rábeszélni a férjének, hogy ott építsenek, ráadásul jó néhány
rokon közelében, amiből pedig tudta, hogy egyszer nagy baj lesz.

Egy része ugyanis csak élősködni tudott. A lány tanulgatott, hol jobban, hol kevésbé jobban,
ahogy éppen sikerült. Megpróbálta kihozni magából a legtöbbet, amit szerinte lehetett. Nem mintha
nem lehetett volna jobb is, de Ő beérte ennyivel.

Az iskolában az osztálytársaival jól összebarátkozott, főleg azokkal, akikkel még gyakorlatra is
együtt járt.

 



Második fejezet
 

A lányokkal már elkezdték nézegetni a fiúkat, de soha nem történt semmi érdemleges egy-két
flörtön kívül. Ekkor már észrevette, hogy az idősebb férfiak jobban érdeklik, mint a saját korosztálya.
Túl  komolytalannak  és  gyerekesnek  tartotta  őket.  Az  idősebb  férfiaknak  volt  tartásuk,
határozottabbak voltak. Amikor elérkezett a Karácsony, a fiatal lányt édesanyja elküldte a testvér kis
faluba  ajándékot  venni,  mert  a  gyermekkori  barátnőjével  családostul  összejártak  névnapot
köszönteni.  Hozzájuk  készülődtek  most  is.

Elindultak a testvérével együtt. Mire bevásároltak, egyre nagyobb pelyhekben esett a hó. Ez
miatt az autóbuszjáratokat is törölték, hiába várták, így gyalog kellett elindulniuk hazafelé.

Egy fiatal fiú, aki szintén a helyi Termelőszövetkezetben dolgozott, ahol az édesapjuk is, éppen
akkor ment haza lovas kocsival. Felajánlotta neki, hogy haza viszi őket, így nem kellett gyalogolniuk.
A  fiút  Dippel  Charles-nak  hívták.  Az  úton  csak  egy  pár  szót  beszéltek,  amikor  haza  értek,
megköszönték a fiúnak a szívességét. A lány szülei csak mosolyogtak, arra gondoltak, hogy ebből
még komolyabb kapcsolat is lehet. A lány nem tulajdonított ennek különösebb jelentőséget, nem
érzett a fiú iránt a barátságon kívül semmi mást.

A következő év is elérkezett. Elfoglalták magukat és nem is gondoltak többet a fiúra, legalábbis a
lány ezt gondolta.

 



Harmadik fejezet
 

Az új iskolával egy új élet is kezdődött a lány számára.

Itt az osztálytársai szerették, soha nem érezte kirekesztve magát.

Fokozatosan kivirult. Úgy érezte, a rút kiskacsából hattyúvá változott. Itt most új lehetőség, új
iskola, új tanárok és a szigorú szülői szemektől is kicsit távolabb. Egyre jobban érezte magát a
bőrében.  Elég  szigorú  erkölcsi  nevelést  kapott,  amit  próbált  néha-néha  megszegni,  mert  nem
mindennel értett egyet. Azt érezte, ezeket a szabályokat mind férfiak találták ki, hogy különbnek
érezzék magukat a nőknél. Nem tartotta fair-nek ezt a bánásmódot. Egyre magabiztosabb lett. Ebbe
az iskolába nem volt beskatulyázva, mint a régibe. Amikor 15 éves lett, a barátnőivel sétálgatott a
város  utcáin,  ahol  iskolába  járt  és  így  egy  kicsit  később  ment  haza.  Ahogy  ott  sétálgattak,
összetalálkoztak egy toprongyos cigányasszonnyal.

A cigányasszony némi apróért cserébe felajánlotta, hogy jósol nekik a tenyerükből, megmondja a
jövőjüket. Barátnői teljesen elzárkóztak, idegenkedtek ettől. A lány viszont már akkor is vonzódott
ehhez a Világhoz, de nyíltan soha nem vallotta volna be.

Mivel a születésnapjára kicsit több zsebpénzt kapott, így volt nála. Úgy gondolta, jó buli lesz, hát
kipróbálja. (Üsse kavics!) Titokban viszont nagyon figyelt a cigányasszonyra, mert tudta, hogy ők
Isten adta tehetségek és nagyon jól tudnak jósolni. A cigányasszony elmondta neki, hogy az édesapja
nemsokára elviszi Őt nyaralni egy fiú miatt, akivel nemrég találkozott, de az nem lesz ott és nem is
az lesz számára a nagy Ő. A nyaralásra mindenképpen menjen el, mert ott ismeri meg élete nagy
szerelmét, aki még a férje is lehet, ha betölti a 18. életévét. Lesz egy akadálya ennek a kapcsolatnak,
méghozzá az édesapja, aki bele is fog avatkozni. Törés látszik ugyanis a tenyerén, a sors vonalánál.
Rajta múlik, hogy mit választ. Ez a férfi lesz a sorsa, ez van megírva a számáram, de ha az édesapja
befolyásolni tudja ezt, akkor nagyon zűrzavaros élete lesz. Teljesen mindegy, melyik utat választja és
nem azért, mert mindkettő rossz lesz. (Hogy a nagy Ő-vel elég jó kapcsolat lenne, míg a másikkal
akadályokkal teli.)

A 40-es évei közepétől lesz mindegy, ott ugyanaz a sors vár rá, akármelyik életet is válassza.

Lesz egy másik férfi, a második nagy Ő! Azt is mondta, mindkét életénél több gyermeket lát,
úgyhogy egészen biztos,  több gyermeke lesz.  Még a 40 éves kora után a másik férfinál  is  lát
gyermeket. A másik férfit is szintén ezen a nyaraláson fogja megismerni. Ez a két szerelem lesz igen
meghatározó egész életében. Az egyik az elején, a másik a közepétől.

Mindkét szerelem élete legszebb élményei közé fog tartozni, de főleg az első. A sors fintora,
akinek ezt köszönheti, az el is veheti tőle. Ez lesz egy akadály, amitől boldogsága függ az élete
közepéig, utána viszont mindenképp boldog lesz, ha kikerülte ezt az akadályt, ha nem, mert ez benne
van a sorsában.

Nagyon jól figyeljen, és alaposan gondolja át mit tesz. Ármánykodás is fog ellene lenni, mégpedig
egy nála idősebb nő, aki a rokona is. Vigyázzon!!!!

 

 



Negyedik fejezet
 

Alig telt el egy pár nap, az édesapja közölte is,  hogy a munkahelyén egy csere üdültetésen
vesznek  részt  az  egyik  szomszédos  országban  lévő  ugyanolyan  munkahellyel.  Ezt  az  országot
Csehszlovákiának hívták még akkor.

Az apja azt is közölte, azért viszi el, mert a lovas kocsis fiú is ott lesz. Ezzel szeretne kedveskedni
a lányának. Elizabeth nem szólt semmit, csak megköszönte.

Az édesapjának nem merte elmondani,  hogy a fiú Őt egyáltalán nem érdekli.  Egyrészt nem
akarta, hogy megsértődjön, másrészt viszont mindenképp el akart oda menni, mert eszébe jutott az,
amit a cigányasszony jósolt. Reménykedett, hátha igaza van, meg egyébként is jó lesz kimozdulni
kicsit. Közben azon imádkozott, hogy a fiú ne legyen ott. Nem szerette, ha összeboronálták valakivel.
Úgy gondolta, nem olyan mulya, Ő is tud találni magának, ha az Isten is úgy akarja. Szimpatikus volt
neki a fiú, de mélyebb érzéseket, amire Ő vágyott, nem váltott ki belőle. Nem volt belé szerelmes.

Másnap szólt az iskola igazgatójának, aki nagyon nehezen, de elengedte. Az volt a határozat,
hogy  pont  gyakorlati  időre  esik,  úgyhogy  a  lánynak  le  kell  dolgoznia  a  tanműhelyhez  tartozó
varrodában.

A lány nagyon örült, hogy elmehet, már csak az útlevelet kellett gyorsan elintézni.

Az édesapja munkahelyén az irodában az ügyintéző hölgy nagyon kedves volt.

Gyorsan össze is barátkoztak és a segítségével pillanatok alatt meg volt az útlevél.

Persze kiskorú lévén a szülei aláírása is kellett. A fiatal lány elmondta az ügyintéző hölgynek,
hogy az édesapja miért viszi el, Ő viszont nem szeretné, ha a fiú ott lenne. A hölgy megnyugtatta,
hogy a fiú visszamondta az utazást. (Hála Istennek!) A lány ettől megkönnyebbült és a cigányasszony
jóslatát is elmondta, hiszen egy része már be is jött; az édesapja elviszi nyaralni. A hölgy azt is
elmondta, hogy két férfi is lesz ott, bár az egyik nem teljesen szabad, van barátnője, de úgy tudja, a
kapcsolatuk a vége felé jár. Az is igaz, hogy a lánynak a jóval idősebb férfiak tetszenek, ezt el is
mondta  ennek  a  hölgynek,  aki  megvigasztalta,  hogy  akkor  szerencséje  lesz,  mert  Ők  éppen
idősebbek lesznek.

 



Ötödik fejezet
 

Végre elérkezett a nyaralás időpontja. (Hurrá!!!!) A lány nagyon izgatott lett, alig várta, hogy
mehessen. Folyamatosan a jóslat járt a fejében, de az is nagyon jó volt, hogy végre kimozdulhatott
otthonról, Világot láthatott egy kicsit. A busz több faluhelyen is megállt. Itt éppen a kocsma előtt,
ami olyan volt, mint a Takarékszövetkezet a reklámban: „Útba esik jövet-menet…” :D

A busz a határig vitte az utazókat, majd ott lecserélték. A csomagokat a busz oldalába tették, csak
azt tartották meg, amire szükségük volt, azt vitték fel magukkal.

A buszon már többen is ültek, nagyon kevés embert ismert közülük. Ott volt az ügyintéző hölgy is,
aki csak a határig tartott velük. Többen szálltak fel előttük is, meg mögöttük is. A lány épp az apja
előtt ment. Az volt neki az első, ahogy felszállt, hogy szétnézett a buszon. Az ügyintéző hölgy rögtön
észre is vette és közölte, hogy a busz vége felé még van sok hely. A lány arra nézett, ahová a hölgy
mutatott. A két férfit is meglátta és meg is jegyezte: „Te Atya Ég! Hát nem valami jó a felhozatal.” A
hölgy elnevette magát, és azt mondta neki: „Ne a külsőségeket nézd, legyél kicsit nyitottabb és
ismerd meg Őket, mert nagyon rendesek.” Ebben igaza is lett. A lány később be is látta, nem lehet
ítélkezni csupán a külsőségek miatt, amíg nem ismerjük meg a másikat. Vett egy nagy levegőt (egye
fene) és elindult a busz hátuljába. Az édesapja követte őt. A másik oldalt foglaltak helyet, de nem
azon az oldalon, ahol a két férfi ült, hanem a másikon és egy sorral feljebb.

Ezek magasabb ülések is voltak és jobban szét lehetett látni, de mielőtt leültek volna, el kellett
pakolni a táskákat. A lány egy ezüstszürke kosztümben volt és egy éppen csak derékig érő királykék
blúzban. Ez a szín nagyon jól kiemelte a barna szemét és a barna haját.

A férfiak számára ismeretlen volt és neki is Ők, éppen ezért kíváncsian nézegették.

Amikor észrevette, hogy róla beszélnek, oda is nézett. Látta, hogy figyelik. (Hoppá!)

Egy kicsit lámpalázas lett, de előbújt belőle a szokásos kis ördög is. Megpróbálta szédítgetni
Őket, de a szemükbe persze nem mert bele nézni. (A kis huncut.) Szép lassan levette a blézerét és az
ülés karfájára tette és közben sunyi módon a reakciókat figyelte.

Mivel a hatás nem maradt el, még bátrabb lett. Elkérte az édesapjától a csomagot és Ő tette fel a
polcra. Úgy rakta fel a csomagot, hogy a rövid blúz egyre feljebb csússzon, ahogy nyújtózkodik. De
arra azért gondosan ügyelt, kellemetlen helyzetbe ne kerüljön.

Továbbra is figyelte a reakciókat és azt vette észre, hogy a szőke férfi nagy szemekkel nézi Őt,
majd vesz egy nagy levegőt és elfordul az ablak felé. (Jaj, azt hiszed, Te kis huncut, hogy nem láttam,
ahogy néztél…cöcö…). A lánynak rettenetesen tetszett, amit látott, borzasztóan élvezte a kialakult
helyzetet.

Maga sem tudta, miért, de azonnali vonzódást érzett a férfi iránt, pedig mindezidáig igen keveset
látott csak belőle. A másik fiú is szimpatikus volt, de Ő nem váltott ki belőle ilyen érzéseket.

A szőke inkább férfi volt, mintsem fiú, idősebbnek tűnt tőle jóval, szemre legalább 10 évvel. A
lány ennyivel saccolta többnek. A másik fiú fiatalabbnak látszott, Őt 6-7 évvel saccolta idősebbnek. Ő
inkább tűnt beszédesebbnek, mint a szőke férfi, aki sokkal csendesebb volt.



A lány úgy érezte, hogy valahonnan ismeri, de nem emlékezett az arcára, sőt ahogy egyre jobban
gondokozott,  biztosan  tudta,  hogy  még  soha  nem  látta.  Mégis  furcsa  érzései  voltak  vele
kapcsolatban. Leült a székre az ablak mellé, az apja pedig melléje.

Imádta  az  apját,  szinte  rajongott  érte,  ez  kölcsönös  volt.  Az  apja  mindig  féltette,  sokszor
túlságosan is. A lány nagyon élvezte, hogy az apja ennyire szereti, bár néha aranykalitkának érezte
ezt a szeretet. A kalitka pedig akkor is kalitka, ha arany.

Eleinte nézte a tájat és bele merült a gondolataiba. Ha utazott, mindig csodálattal figyelte az
elsuhanó  tájat.  Mindig  elbűvölte  a  természet  szépsége.  Ezt  tartotta  az  Élet  egyik  legszebb
ajándékának. Egyszerre az a furcsa érzése támadt, hogy figyelik. Ezt mindig megérezte. Elég jók
voltak a megérzései,  ezt az édesapjától örökölte, mint ahogy a természetét is.  Mindketten elég
temperamentumosak voltak, míg a kistestvére inkább az édesanyjára hasonlított, az Ő természetük
ugyanis csendesebb volt.

Amikor ezt a furcsa érzést érezte, hirtelen felpillantott és belenézett egy acélkék árnyalatú igéző
szempárba. Nem volt igazán sármos a férfi, mégis megdobogtatta a lány szívét.

Szőke is volt, ami a lánynak igazán nem is jött be. Ő mindig a barna, göndör hajú, kicsit ősz
halántékú férfiakhoz vonzódott, akiknek kék szemük, sportos és persze magas testalkatuk van.

Hát ez a férfi nagyon nem ilyen volt, mégis ahogy hatott rá, az igazán különleges és izgalmas volt.

Azok a szemek teljesen elbűvölték, egyszer kéknek látta, de igazán mégsem. Egyre inkább a
szürke különböző árnyalatait vélte felfedezni benne.

Volt abban a férfiban valami különleges, valami megmagyarázhatatlan. Nem volt harsány, ez még
vonzóbbá tette  a  lány számára.  Volt  benne valami  csendes titokzatosság,  valami  csoda,  amitől
különlegesnek hatott a lány számára. Most a férfi sem kapta el a tekintetét, és amikor a pillantásuk
találkozott, a lányon furcsa bizsergető érzés futott végig (libabőrös lett), majd ez az érzés átváltozott
meleg borzongássá és egyre csak forrósodott. Érezte, ahogy a levegő izzik körülöttük. Ez az érzés
birtokba vette a lényét. Végig futott a testén, az erein és felforrt a vére tőle.

Száguldott rajta végig és érezte, ahogy körül öleli a szívét, ami olyan erős dobogásba kezdett,
hogy szinte fájt tőle a mellkasa. A levegőért kapkodott és úgy érezte, mindjárt megfullad.

Közben meg attól tartott, a szíve mindjárt kiugrik a mellkasán keresztül. Érezte, ahogy a lába a
busz padlójába gyökerezik. A térde remegni kezdett.  Örült,  hogy ült,  mert úgy érezte, biztosan
elájulna, a lábai nem bírnák megtartani.

A gyomra hirtelen görcsbe rándult, hasában és az körül pedig pillangók kezdtek el repdesni.

Hihetetlen volt számára, hogy ennek a férfinak egyetlen pillantása micsoda hatással van rá.
(Elképesztő!) Csak folyamatosan néztek egymás szemébe. Most egyikük sem kapta el a tekintetét.
Úgy vette észre, a férfi is hasonlóan érezhet, mint Ő. Ó, micsoda szemek! Ezek váltották ki azt az
érzést, amire mindig is vágyott. Eddig maga sem tudta elképzelni, hogy ez az érzés ennyire intenzív
lesz majd. Most azt érezte, megtalálta ebben a férfiban azt, amit keresett. Úgy érezte, haza talált. A
lelke ráismert egy másik lélekre, akit neki szánt az Ég. Szinte repülni akart a boldogságtól a lelke,
alig bírta vissza fogni. SZABADSÁGRA VÁGYOTT!!!!

Szeretett volna egy másik lélekkel együtt repülni, akivel most találtak egymásra. Biztosan tudta,
amit most érez, annak szerelem a neve. Méghozzá szerelem első látásra. Ebben eddig sosem hitt, de
most mégis itt van, mégis csak igaz!



Ez olyan mint egy álom, amely véget nem ér és lobog a tűz bennük a szerelemért.

 



Hatodik fejezet
 

Akkor még nem volt elterjedt a spiritualitás, de Ő elszántan hitt Istenben. Templomba is járt, ha
csak tehette,  de  úgy érezte,  Isten nem ezért  szeret  bennünket,  hanem azért,  mert  Ő maga a
SZERETET. Elizabeth a saját akaratából hitt Istenben, és nem azért, mert valaki rá kényszeríttette
erre.

Mindig  azt  gondolta,  valaki  vagy  hisz  vagy  nem  ezt  senkire  nem  lehet  rá  kényszeríteni,
mindenkinek magának kell erről döntenie. Most pedig azt érezte, ez a férfi az Ég adománya, mi több,
a cigányasszony is eszébe jutott, hogy milyen igaza lett.

A feje búbjától a lába ujjáig és onnan is vissza, szerelmes lett egy pillanat alatt.

Az ügyintéző hölgynek is igaza lett. Nem a külső alapján kell megítélni egy embert, hanem meg
kell ismerni, bár Ő még nem ismeri ezt a férfit, de lesz rá egy hete. Arra kérte a Jóistent, segítsen
neki ebben. Most már azt is tudta, hogy egy embert a szemein keresztül ismerünk meg igazán, mert
ott látjuk meg a lelkét. A lélek az, ami számít és nem pedig a test!

A test az csak egy fontos kelléke a létünket, hogy ez által teljesedjünk ki.

A lélek az, amit ezekben a szemekben látott, és ez csodálatos volt, Ő csak remélni merte, hogy a
szívében és a lelkében nem fog csalódni.

Az édesapja is megérezhetett ebből valamit, mert rögtön bemutatta a két férfit a lánynak.

A szőke férfit Theory Samuel-nek hívják, míg a másikat Cobbler Stephen-nek. A másik fiú is
nagyon aranyosnak tűnt, de nem volt olyan érzése, mint a szőke férfival kapcsolatban, bár vele is el
tudott beszélgetni, de csak ennyi és semmi más!

Az utazás alatt többször is oda-odapillantott a férfira, aki hasonlóan érezhetett, mert Ő is oda-oda
pillantgatott a lányra.

Többször találkozott a tekintetük, mintha megérezték volna, hogy egymást figyelik.

Ilyenkor mindig egy kedves mosolyt küldtek egymás felé.

Jól tudták, hogy bejönnek egymásnak, és jól érezték ezt. Fontosak voltak egymás számára.

 



Hetedik fejezet
 

A  határnál  autóbuszt  cseréltek,  itt  már  nem  voltak  olyan  magasak  az  ülések,  így  jobban
szétláttak, így titokban flörtölni is tudtak. Csak Ők ketten tudták, mi játszódik le bennük.

Elérkeztek egy szállodáig. Aznap éjjel ott szálltak meg. A lány alig tudott aludni, ismeretlen volt a
hely is, de nem csak ezért. Folyton a férfi körül forogtak a gondolatai. Ilyenkor mindig kellemes
borzongás járta át a testét és elmosolyodott. De nem csak a borzongás járta át a testét, hanem néha
a félelem is. Annyira vágyott erre az érzésre, de ismeretlen volt a számára. Úgy érezte, ez az érzés
átveszi a hatalmat fölötte. Nem mindig volt ura önmagának. Egyik helyzetben bátor volt, ez nagyon
jó volt, a másik helyzetben viszont félénk és ez már nem volt olyan jó. Szerette azokat a helyzeteket,
melyekben Ő az uralkodó fél, de itt nem volt mindig úgy. Alig tudta leplezni az érzéseit, pedig Ő úgy
tanulta, a férfinak kell kezdeményeznie, nem pedig a nőnek. Másnap már tovább is indultak egy
másik szállodába és ott is pihentek meg a nyaralás végéig.

Amikor az asztalhoz ültek vacsorázni, a lány nem az édesapja asztalánál foglalt helyet, hanem egy
középkorú házaspárral ült egy asztalhoz, akik a nála két évvel fiatalabb lányukkal voltak. Kicsit össze
is barátkoztak. Velük is aludt egy két egymásba nyíló szobában, így Ők a lánnyal egy szobában
aludtak. Még rajtuk kívül egy nyugdíjas házaspár is helyet foglalt az asztalnál.

A kislánnyal egymás mellett ültek, míg a kislány szülei azon az oldalon, ahol a lányuk, amíg az
idősebb házaspár mellette foglaltak helyet. Szemben pedig még volt két hely.

A  lány  azt  érezte,  ez  így  nem  lesz  jó,  mert  nagyon  unalmasnak  gondolta.  A  két  férfi  is
megérkezett a vacsorához és éppen helyet kerestek. A tolmács, aki mindig velük volt, pont velük
szembe ültette le Őket. Vele pont a beszédesebb fiú ül szembe, amíg a szőke férfi a kislánnyal
szembe foglalt helyet.

Elizabeth  nagyon  megörült  ennek.  Most  már  nem  lesz  olyan  unalmas  a  vacsora  gondolta
magában, így talán alaposabban is megismerheti majd a férfit. A fiatalabb fiú beszédesebb volt, így
nagyon könnyen lehetett ismerkedni vele és így a szőke férfit is könnyebb volt szóra bírni. Igaz, hogy
csendesebb volt, de a szeméből, a gesztusaiból és a mozdulataiból is meg tudta Őt érteni. Ez úgy
tűnt, visszafelé is működik és mindig kaphatóak voltak egy kis flörtölésre. A beszélgetések közepette
derült ki, hogy a szőke férfinak barátnője is van. (Puff neki!)

A lány arra gondolt, hogy ez a kapcsolat tényleg nem lehet valami stabil, mert akkor a szőke férfi
nem flörtölne vele folyamatosan. Az az érzése támadt, hogy itt valami nem stimmel, de a barátnő, az
mégis csak barátnő!!!!

Még jobban megpróbálta tehát kordában tartani az érzéseit, azok pedig hevesen tiltakoztak ez
ellen. A szüleitől mindig azt tanulta, a másét soha nem vesszük el, ez pedig a párkapcsolatra is
ugyanúgy vonatkozik, nem csak a dolgokra és a tárgyakra.

Titokban mégis abban reménykedett, hogy jól érzi a problémát a kapcsolatban és ez mégis csak a
barátnője, nem pedig a felesége. Ha házasság lenne, az már más lenne, mert az tényleg tabu!

Ott már nem lenne keresni valója. Számára a házasság az egy szent dolog volt. Soha nem kezdett
volna nős férfival, de hát ez a férfi nem volt az, még csak vőlegény sem volt.



Az a csalhatatlan érzése támadt, hogy a férfi is azt érzi, amit Ő. Mivel még csak most találkoztak,
ezt egyikőjük sem tudhatta biztosan előre, hogy szerelmesek lesznek. Azért gondolta azt, hogy a férfi
is azt gondolta, amit Ő, mert figyelmesebb volt vele, mint másokkal. Érezte még a nézéséből, a
gesztusaiból, a levegő vibrálásából, a rezgésekből. Vele mindig többet beszélgetett, mint másokkal.
Amikor egyedül látta a lányt, mindig kereste a társaságát, és látszott rajta, hogy nagyon élvezi a lány
vidám természetét. Mindig belement a játékokba, soha nem hagyta ki, sőt látszott, kifejezetten élvezi
is azokat.

Lány: - Nem gondoltam volna, hogy barátnőd van, úgy nézel ki, mint aki kettőig se tud számolni.

Férfi: - Lennél csak több mint 15 éves, megmutatnám, hogy milyen sokáig el tudok számolni,
lehet meg is unnád. (Kizárt dolog!)

A  lány  sokszor  elgondolkodott  azon,  hogy  nem  csak  ezt  szeretné-e  érezni,  lehet,  csak
bemagyarázza magának a férfi érzéseit. Ezek a gondolatok fájdalmat okoztak a lelkének és gyorsan
el hessegette őket. Inkább az érzelmeire hallgatott, megpróbált bízni az ösztöneiben.

 



Nyolcadik fejezet
 

Az étkezés szempontjából nagyon válogatós volt, sokszor viccelődött is az étellel. Egyébként is
vidám természete volt, mindenből képes volt viccet csinálni. Ezt a tulajdonságát is az édesapjától
örökölte, neki sem kellett egy kis hülyeségért és csínytevésért a szomszédba mennie. Rengeteget
viccelődtek és  élcelődtek.  Például  az  egyik  ebédnél,  amikor  leültek az  asztalhoz és  kihozták a
zöldséglevest, amibe rengeteg sárgarépa volt, a lány odaszólt az édesapjának: „Nyuszi hopp, nyuszi
hopp”. Az édesapja rögtön kapcsolt és ebben egész jól kiegészítették egymást, vissza is válaszolt. –
„Nyuszi ül a fűben, és vígan répát eszik, és azt mondja: ropp-ropp-ropp.”

Erre mindenki nagyot nevetett, amikor pedig salátát tálaltak az ételhez, jóval nagyobb volt a
saláta, mint a főétel, akkor is oda szólt az apjának, hogy megesszük a riska kajáját.

Az apja erre azt válaszolta, hogy ez akkora saláta, hogy nem csak a riska lesz szomorú, de még a
kis malacok, sőt a csirkék, a kacsákról meg már nem is beszélve.

Erre megint mindenki nagyon jót nevetett.

Az édesapját nagyon sokan szerették a mindig vidám természete és vicces szófordulatai miatt. Őt
is sokszor hasonlították az édesapjához. Mindig mondták neki, apja lánya és erre Ők büszkén húzták
ki magukat.

 



Kilencedik fejezet
 

A második napon a lány egy málna színű rövid szoknyás kosztümöt vett fel egy szintén rövid, de
fehér blúzzal, amire málna szemek voltak hímezve zöld levélkékkel. (Micsoda divat volt akkoriban,
Atya Ég!!!…..)

Fiatal lány volt, inkább még kislánynak mondanám, mégis a nőiesebb ruhákat kedvelte, éppen
ezért többször nézték 18-20 évesnek, pedig még csak 15 volt.

Aznap megmutatták nekik annak a Termelőszövetkezetnek a gazdaságát, ahol nyaraltak, meg egy
sajtgyárat is, ahol mindenféle mennyei ízvilágú sajtokat kóstolgathattak.

Az édesapja és a lány is örültek neki, mert imádták a sajtokat. Szerencsére ehettek is belőle
bőven, és megismerhették azt is, ahogyan készítik.

A szőke férfival folyamatosan egymás mellett mentek. Meg akartak kóstolni egy sajtot, aminek
mozgott a széle. Akármennyire is szerették a sajtot, ebből azért nem mertek enni.

Nem szerették azt az ételt, amelyik még mozog.

A szőke férfi megszólalt: - Ez pont olyan gyorsan mozog, mint az enyém. (Ah!!! Öcsém! Ilyet
mondani egy tizenéves lánynak….).

No  de  Elizabeth-et  sem kellett  félteni,  mert  azonnal  vissza  is  vágott:  -Na  én  azt  szívesen
megnézném. (Még jóhogy!!!)

A férfi meglepődött a lány válaszán és így reagált: - Majd 3 év múlva, amikor betöltöd a 18-at,
megmutatom. (Hoppá!!!)

A lány már nem tudott rá reagálni, mert tovább indultak és megnézték a termelőszövetkezet
gazdaságát is, ahol volt sokféle állat. A lány ezeket is imádta, főleg a kicsiket. Itt is nagyon jól
elszórakoztak. Szinte minden kis állatot megsimogattak. A lány egyszer csak sejtelmesen oda súgta a
férfinak: másféle kis állatot is szívesen megsimogatnék. A férfi válasza erre az volt:- nem biztos, hogy
jó ötlet, mert lehet, hogy megharapna és nem is biztos, hogy olyan kicsi az!

 



Tizedik fejezet
 

Harmadik nap kirándulni mentek, sok szép és különleges helyet látogattak meg. Ekkor a lány egy
sötétkék, térdig érő kis kosztümöt vett fel, melyen nagy fehér gombok voltak.

Nagyon vékony volt, de azért ahol kellett, ott kellemesen gömbölyű, ezért különösen jól álltak
neki a nőiesebb ruhadarabok és Ő ezzel maximálisan tisztába is volt. (Itt még létezett az a bizonyos
egészséges önbizalom.) Így mindig sikerült magából kihoznia a legtöbbet. Élvezettel figyelte, ahogy
a kiéhezett férfiszemek sóvárogva néznek utána. Többször provokálta is Őket. Egy kivétel azért volt.
Pont  ez  a  szőke  férfi,  aki  rabul  ejtette  a  szívét,  Őt  nem  provokálni  szerette  volna,  hanem
meghódítani. Ennek a napnak a délutánját a Termelőszövetkezet kultúrházában töltötték, ahol egy
fiatal lány tangóharmonikán játszott. Elizabeth nagyon szerette ezt a hangszert. Szerinte ez az egyik
legszebb hangszer volt, amit valaha is ismert. Ebben persze az is közre játszott, hogy az édesapja is
nagyon jól játszott ezen a hangszeren, bár sajnos egyre kevesebbet, mert a nehéz fizikai munkától
keze egyre jobban elnehezült és már nem mindig úgy hajlottak az ujjai, ahogy kellett.

Az apjának nagyon jó hangja volt és nagyon szerette a magyar nótákat és sokszor énekelte is.

Nagyon sok nótát tudott és le is írta őket több füzetbe.

 



Tizenegyedik fejezet
 

A  negyedik  napon  nagyon  elegánsan  kellett  felöltözni,  mert  a  fővárosba  mentek  az  ottani
Országházba. A lány most egy három részes törtfehér kosztümöt vett fel, mely bőszárú nadrágból,
egy blézerből és egy mellényszerű blúzból állt aranyszínű gombokkal. Mindig magas sarkú cipő volt
rajta. Nagyon szeretett benne járni, mert olyankor igazi nőnek érezhette magát. Mindig ringott
benne a járása.

Itt is jól érezte magát, mert egy másik ország kultúráját és a legfőbb házát ismerhette meg.

Végig mentek egy sétáló utcán, amit a lány már nagyon kezdett unni, nemkülönben a szőke férfi.
Egyre kedvetlenebbek lettek. A lány ki akarta próbálni, mennyire is lehet kihozni a sodrából a szőke
férfit. Amint egy kirakat felé értek, a lány meglátott egy menyasszonyi ruhát és egyből megszólalt:

- Jaj, de szép ez a menyasszonyi ruha ott a kirakatban! Szerinted jól állna nekem?

A szőke férfi kimeredt szemekkel nézett rá, (Na ez meg ugyan mit akar ezzel?) de azért válaszolt.

- Biztosan jól állna és huncutul hozzá tette: mint ahogy most nekem is.

A lány: - Nézd azt az ékszerüzletet! Milyen csodálatos aranygyűrűk vannak! Mit gondolsz, melyik
mutatna a legszebben az ujjamon?

A férfi: - Nem tudom, nézzük meg!

A lány: - Nem azért mondtam, de Téged semmi nem érdekel? Hát hogy lehetsz már ilyen?

A férfi megilletődötten nézett rá. – Milyen?

A lány: - Hát közömbös.

A férfi: - Tudod, ezek női dolgok, engem nem igazán érdekelnek. (Tipikus férfi.)

A lány nevetve: - Pedig azt hittem, hogy most helyben feleségül veszel.

A férfi  nyugodt maradt,  újságokat nézegetett és úgy látszott,  mintha elengedte volna a füle
mellett a megjegyzést, nem válaszolt a lánynak.

A lány: - Észrevetted már, hogy nem beszélgetünk?

A férfi bele olvasott az újságba, majd így válaszolt: - Hát persze, hogy beszélgetünk.

A lány tovább akarta provokálni a férfit. Az volt a célja, hogy felbosszantsa. Kíváncsi volt, meddig
tud elmenni. Megkérdezte hát: - Mikor?

A férfi megállt és ránézett a lányra. – Hiszen most is épp ezt tesszük.

A lány: - Ez nem beszélgetés.

A férfi már láthatóan kezdett bosszús lenni. – De igenis beszélgetünk!



A lány alig bírja már ki nevetés nélkül. – Én nem az ilyen beszélgetésről beszéltem.

A  férfi  sóhajtott  egyet  és  azt  gondolta  magában:  ez  a  lány  teljesen  hülye.  –  Akkor  miről
beszélünk?

A lány már alig bír levegőt venni a visszafojtott nevetéstől. – Igazi beszélgetésről.

A férfi  visszatette az újságot a polcra és mérgesen szólt.  –  Oké! Beszélgessünk! Mit akarsz
mondani?

A lány vigyorogva: - Semmit!

A férfi észrevette és most már Ő is nevetett.

A lány megszólalt: - Ez nem vicces, én komolyan gondoltam!

A férfi most már a lánnyal szemben állt. Rájött, hogy csak szórakoznak vele. – Akkor beszélj,
tényleg figyelek.

A lány: - Nem akarok beszélni, csak azt mondtam, hogy jó lenne, ha tudnánk.

A férfi: - Miért ne tudnánk, nem vagyunk hülyék!

A lány: - Tudnánk, csak nem azt tesszük.

A férfi: - Na jól van, veszek egy újságot. Ha beszélgetni akarsz, akkor majd szólj!

A lány: - Beszélni akarok!

A férfi becsukja az újságot és így válaszolt: - Hallgatlak!

A lány: - Csak nem pont most!

Közben a többiek is észrevették, hogy valami zajlik kettejük között,  azt hitték, veszekednek,
megkérdezték hát, hogy mit is csinálnak? Ők válaszként jót nevettek.

 



Tizenkettedik fejezet
 

Az ötödik napon csak egy délelőtti program volt, egy cseppkőbarlangot látogattak meg. A lány
egy sztreccs anyagú szürke farmert választott,  hozzá egy fehér, elöl csipkés blúzt, ami alá egy
testszínű melltartóval kombinált topot vett fel. Mivel figyelmeztették, hogy hűvös lesz az idő, ezért
felvett rá egy pink színű bolyhos pulcsit is. A pulcsin akkor nagyon divatos jelvények voltak. Ez volt a
menő. Ezek különböző zenekarok jelvényei voltak, főleg rock zenekaroké. A lány ugyanis imádta a
rockot. Legalább annyira, mint a mulatós zenét, meg persze az operettet is. Amikor a busszal a
cseppkőbarlang felé igyekeztek, kisütött a nap és melege lett. Levetette a pulcsiját. Amikor vette
lefelé, arra lett figyelmes, hogy a férfiak nagyobb része a blúzát figyeli. A top egybeolvadt a bőre
színével, így azt hitték, nincs a blúz alatt semmi. Csak ha valaki közelebb ment, akkor láthatta, hogy
van és volt is olyan, aki ezt meg is tette és megnézte közelebbről. Az volt nekik a furcsa, hogy
átlátszik a csipkés blúz és mégsem látnak semmit. Nem tudták mire vélni a dolgot. A lány megunta
és megszólalt. Ha mindenkit ennyire érdekel, leveszem a blúzom és megmutatom. Le is vette és
akkor látták, hogy nem meztelen. Sokan elszégyellték magukat és volt olyan, aki bocsánatot is kért
Tőle. Elizabeth látta a szőke férfi tekintetét is, aki elismerően nézett a lányra. A top kiemelte a lány
melleit, amik nem voltak kicsik, de nem is voltak túlságosan nagyok. Pont éppen akkora, amely egy
férfi tenyerében kényelmesen elfér. Mivel Ő még fiatal volt, szép feszesek is voltak.

A lány figyelmét az sem kerülte el, hogy a szőke férfi szemügyre is vette őket és most nem fordult
el szégyellősen. Ebből a lánynak egy közmondás jutott eszébe. „Alamuszi macska nagyot ugrik és
egeret fog!!!”

Biztos  volt  benne,  hogy  a  férfi  azért  mert  csendes,  kakasnak mutatja  magát,  ha  akar,  tud
kapirgálni a tyúkudvarban. Rákérdezett erről az édesapjánál, aki ezt meg is erősítette.

Amikor  már  megnézték  a  cseppkőbarlangot,  készítettek  róluk  egy  csoportfényképet,  amiből
mindenki kapott egyet-egyet. Ezután visszaindultak a szállodába és készültek az esti mulatságra,
amit a tiszteletükre rendeztek, előtte viszont kaptak egy ünnepi vacsorát, ami a nemzeti ételük volt.

A lány megkóstolta, de neki nem igazán ízlett, ezért udvariasan azt mondta: - Köszönöm, most
nem kérek, nem vagyok éhes. Nagyon várom már a mulatságot és kicsit izgatott is vagyok ez miatt.
Nagyon szeretem az ilyen szórakozási lehetőségeket, mert imádok táncolni.

A többiek az asztalnál csak unszolták, hogy mégis egyen legalább egy keveset. A lánynak nem sok
kedve volt hozzá, de nem akarta megbántani a vendéglátóit,  ezért egy-két falatot azért evett a
húsból, ami mellé egy fehér kalácsszerű étel volt tálalva, meglocsolva egy kis szafttal, aminek olyan
íze volt, mintha savanyú káposztalé lett volna. A húst nagyon finomnak találta, de a köret az nem
ízlett neki. Halkan meg is jegyezte a kislánynak, aki mellette ült, hogy nálunk a kutyák szoktak ilyen
áztatott kenyeret enni.


