


A múlt kísértetei

Amy Moonlight

2015

Publio kiadó

Minden jog fenntartva!

Lektor: Lachnerné Ár Gyöngyi

„Az élet viharával szemben olyan legyél, mint a madár,
amely, ha a fát kivág ják alóla, nem a mélybe

zuhan, hanem a magasba száll.”
(Eötvös József)

Csak állt a tengerben, és nézte a házat. Imádott itt lakni. Azépület a tenger fölött, egy kis dombon
állt. Zöld teteje szinte teljesen beleolvadt a környezetbe. Az alsó szint egy jó részét üvegfal alkotta,
melyen át lehetett látni a zöldellő növényeket. Fent csak szobák voltak, azok közül is a legszebb az
övé, hiszen a tengerre nézett. Szeretett reggelente ülni a parton, lábát a vízbe lógatni, és bámulni a
végtelent. Ilyenkor különösen szépnek találta a tengert, ahogy a nap sugarai fénylettek rajta. Ma
valahogy nagyon nyugodtnak és  boldognak érezte  magát.  Hiszen nyár  van,  vége az  iskolának,
sikeresen letette az érettségit, és szeptembertől elkezdheti a színiiskolát. Minden álma az volt, hogy
egyszer  híres  színésznő  legyen,  és  ott  állhasson  a  világot  megváltó  deszkákon.Már  azon  sem
idegeskedett, hogy Nando tegnap este nem jött el hozzá. Úgy érezte, bármennyire szereti is a fiút,
nincs sok jövője a kapcsolatuknak. Nandot szinte semmi más nem érdekli, csak a foci meg a haverok.
Hol  az  edzés,  hol  egy  buli  miatt  felejti  el  a  randevúkat  Ha  együtt  vannak  is,  szinte  mindig
veszekszenek, mert Nando csak a meccsekről meg a csapatról  képes beszélni.  Mégsem tudnak
véglegesen szakítani, valahogy mindig egymás mellett kötnek ki. Félt, hogy ez csak a megszokás, és
már nem szerelem. De hogy Nando ne legyen része az életének, azt el sem tudta képzelni. Pedig
sokszor megfordult  a fejében, hogy elhagyja.  A fiú apja sem nagyon szereti,  és csak aláásta a
kapcsolatukat.  Azt  mondja,  ő  hátráltatja  Nandot  a  fejlődésben.  Bár  sosem értette,  miért  olyan
ellenséges vele az első pillanattól fogva. Ám mindez már nem is izgatta. Tisztában volt vele, hogy
véget kell vetnie a kapcsolatnak, és csak a közelgő évkezdésre szabad koncentrálnia. El is határozta,
átmegy Nandohoz, és lezárja vele a dolgot. Felállt, és elindult a ház felé. Lassan lépkedett, élvezte a
napsütést meg a lágy szellőt.  Amint felért, meglátta Rosát az ajtóban. Tudta, megkapja a dorgálást,
amiért még nem reggelizett. Rosa szerint rend a lelke mindennek, és mindent el kell végezni a maga
idejében. Emília szerette ezt a kedves hölgyet. Az édesanyja meghalt a születésekor, azóta Rosa
velük él. Neveli őt, és ellátja a házvezetőnői szerepet. Sokat vannak együtt, így kicsit olyan is a
számára, mint a legjobb barátnő. Bár Rosa keveset beszél magáról. Mindig csak annyit mond, van
egy fia, aki itt is lakik, meg Madridban is, de most befejezte a tanulmányait, és hazaköltözik. Semmi
mást. Pedig ő sokszor faggatta a fiáról. Rosa rosszalló tekintettel fogadta:

– Semmit nem ettél, Emília! A reggeli a legfontosabb étkezés– kezdte.

– Tudom, de mit csináljak, ha nem vagyok éhes! Most el kell ugranom Nandoékhoz.

– Még mit nem! Éhesen sehova! Gyerünk befelé, reggelizni!– terelte be a lányt.

Ahogy  leült  a  konyhapulthoz,  szembe került  a  nappalival.  Most  vette  észre,  a  szoba  tele  van
rózsákkal.



– Melyik hódolódtól kaptad ezt a sok virágot, Rosa?

– Ne bolondozz, tudod, hogy neked jött! Láttam, kártya is van hozzá – mondta sokat sejtetően az
asszony.

– Honnan tudhattam volna? Senki nem szólt, hogy az enyém – mosolygott a lány, és közelebb lépett a
virágokhoz. El sem tudta képzelni, ki küldhette. Legalább száz szál he-vert a nappaliban, alig találta
meg közöttük az apró kártyát. Kinyitotta.

„Emília! – állt benne. – Bármi is történik, kérlek, bízz bennem, és hidd el, szeretlek! Nando!”

A lány meghatódott, de tudta, a kapcsolatukon mindez mit sem változtat. Két éve ugyanezeket teszik,
vagy mondják, mégis minden marad a régiben.  Gyorsan bekapott pár falatot, és elindult. Úgy
döntött, gyalog megy. Bár az úticélja nem volt olyan közel, élvezte a nap melegét. Hogy eljusson
Nandoékhoz, el kellett haladnia a pálya előtt. Gondolta, ott lesz a fiú, talán nem is kell továbbmennie.
Mindenkit látott, de Nandot nem. Kicsit furcsállotta. Sosem szokott edzést kihagyni. Sietősebbre
vette a lépteit. Csak nem valami baj történt… Kicsit megkönnyebbült, mikor odaért a házhoz, és látta,
teljes a nyugalom. Mégsem lehet akkora baj. Becsengetett, ám nem jött ki senki. Megnyomta még
egyszer a csengőt. Végre… Viviana, Nando édesanyja jelent meg az ajtóban. Emília érezte, valami
nincs rendben. A házvezetőnő szokott ajtót nyitni…

– Szia Emília! Hogy vagy? – mosolyodott el Viviana. A hangjában

feszültség bújkált.

– Szia! Jól, köszönöm! Nando itthon van? Kellene vele beszélnem.

– Nincs! – sütötte le a szemét a nő.

– És mikor ér haza?

– Talán egy év múlva.

– Hogy? – döbbent meg Emília, és nem nagyon értette az egészet. Ekkor jelent meg Enrico, Nando
édesapja.

– Elment Franciaországba, felvették egy híres futball-klubhoz. Mostantól ott él a mennyasszonyával.
Az esküvőjük jövő hónap elején lesz. – Emília elhűlten hallgatta. Hirtelen nem is fogta fel a szavak
értelmét. De a férfi még folytatta. – A fiam élete rendbejött, már nem tudod hátráltatni. A számára
legmegfelelőbb nőt fogja elvenni. Pont úgy, ahogy az édesanyja és én óhajtottuk. Felejtsd el őt, nem
hozzád való!

– Értem… Köszönöm! – a lány csak nehezen tudta kimondani a szavakat. Nem nézett többé rájuk.
Megfordult  és elment.  Hideg zuhanyként érték Enrico mondatai.  Ugyan szakítani  jött,  mégsem
gondolta volna, hogy Nando csak így, szó nélkül itthagyja. És mióta lehetett másik barátnője? Talán
nem is az edzés miatt hanyagolta… Csak egy jó kifogás volt? Számíthatott volna erre is, hiszen
Enrico  többször  figyelmeztette,  nem  őt  szánta  a  fiának,  és  szerinte  csak  hátráltatja  a
karrierépítésben. Ám fel sem merült benne, hogy Nando képes lenne búcsú nélkül elmenni. Kicsit
nevetségesnek tűnt a reggeli virágáradat is. Odaküldte azt a rengeteg rózsát, miközben lelépett egy
másik nővel… Emíliának sejtelme sem volt, ki az a másik. Ha helybeli lenne, annak már régen ki
kellett volna derülnie. Mire kiért a városból, már potyogtak a könnyei. Csak ment és ment, nem



nézve semerre. Nando minden szavát hazugságnak érezte. Otthon senki nem volt. Fogta az összes
rózsát, kivitte a szemétbe, aztán felment a szobájába. Kiült a teraszra, és bámulta a tengert. Már a
könnyei sem folytak. Nem érzett mást, csak mérhetetlen fájdalmat. Azt sem érzékelte, amikor az apja
mögé lépett. A férfi megérintette a vállát.

– Szia! Nem is vettem észre, hogy itt vagy! – fordult meg

Emília, és elmosolyodott.

– Hát azt látom, már vagy negyedórája itt állok.

– Milyen volt az utad?

– Egész jó! Most begyakorolnak majd néhány új műsort, és megyünk tovább.

– Akkor megint nem sokat leszel itthon…

– Nem, angyalkám. Csak egy-két hetet.

– De miért mész velük? Te vagy a főnök. Neked nem kéne mindig ott lenned!

– A cirkusz az életem. Innen nem tudom irányítani. Nemsokára kiveszek egy hosszabb szünetet,
ígérem, és elutazunk valahova. Ahová csak akarod.

– Mondjuk, Párizsba?

– Ne akarj Nando után menni! Nincs értelme.

– Honnan tudod…

– Csak rád kell nézni. Itt ülsz, és lógatod az orrod. Meg Enricoval is találkoztam hazafelé. Ő mondta,
hogy elmentek Thaliával.

– Thaliával? – nézett döbbenten Emília. Thaliát az egyik legjobb barátnőjének tartotta, tizenéves
koruk óta mindent megbeszéltek.

– Nem is tudtad? Pedig mesélhette volna. Már gyerekkorától Nandonak szánták… és ezt Nando is
tudta.

– Nem mondta! Nando ki nem állhatta Thaliát! Sosem jöhetett ide, ha ő itt volt – kezdett el zokogni
Emília.

Az apja pedig csak átölelte, és ringatta. Napokig olyan volt, mint egy holdkóros. Nem beszélt, nem
evett.  Alig  jött  ki  a  szobájából,  akkor  is  csak  azért,  hogy lemenjen a  tengerpartra.  Rosa  sem
háborgatta, de mindennap háromszor ennivalót csempészett a szobájába. Egyik reggel a felnőttek
bent ültek a konyhában. Az apja reggelizett, Rosa serénykedett, közben beszélgettek.–

Jó reggelt! Mi a reggeli, Rosa? – jelent meg váratlanul, mosolyogva Emília. A szemében azonban
látták a szomorúságot.

– Van péksütemény meg tojás. Itt a kakaó – tette elé Rosa.



Emília is leült reggelizni. Közben az apjához fordult.

– Mit szólnál, apa, ha kimennék a piacra friss gyümölcsért, és utána megnéznénk, hogy haladnak az
embereid a gyakorlással?

–  Remek ötlet!  Úgyis  oda  készültem.  Kitaláltam néhány  új  trükköt.  Megnézhetnéd,  jó  lesz-e  –
mosolyodott el a férfi. A reggeli alatt főleg a társulat útjáról beszéltek. Emília szívesen hallgatta,
merre járt a cirkusz. De azt már nem szerette, hogy apja ennyit van távol. Hiányzik neki, hogy
esténként hozzábújhasson, és elmondhassa, milyen volt a napja. Mint kislánykorában. Mikor kicsi
volt, sokkal többet maradt itthon vele. Játszottak, beszélgettek, nyáron aztán ő is utazott a cirkusszal.
Ezek a napok hiányoztak a legjobban, amikor kettesben lehetett az apjával. Kiönthette a szívét, ő
pedig mindig jó tanácsokkal látta el. Most is így tettek. Sétáltak a piacon, válogatták a gyümölcsöket,
és közben Emília mindent elmondott az apjának, ami az elmúlt időben Nandoval és vele történt.
Nagyon nehezen emésztette meg, hogy Nando Thaliával ment el, és elveszi feleségül. Elárulva érezte
magát. És a legroszszabbul a rózsák estek neki… Mert mikor ő megkapta, Nando már a repülőn ült.
Legalább a kártyán lehetett volna őszinte! El sem tudta hinni, hogy Nando ennyire becsapta. Thalia
iránt gyűlöletet érzett. Évekig játszotta a jó barátnőt, közben végig tudta, hogy így fog történni!
Nandot  pedig  megvetette,  mert  nem  tudott  nemet  mondani  az  apjának.  A  felismerés  volt  a
legfájdalmasabb, hogy a fiú talán sosem szerette, azért hagyta itt ilyen könnyen. Ahogy beszélt,
észrevette, hogy az apja lemaradt. Állt az út közepén, és bámult valamit. De amerre nézett, nem volt
semmi. Az arcára rettegés ült ki.

– Apa, mi a baj? – szaladt oda Emília.

– Semmi. Mintha láttam volna valamit… Talán, csak a nap játszott a szememmel – mosolyodott el az
apja.

– Gyere, menjünk tovább! – hívta a lány, de észrevette, hogy a férfi még többször visszanéz. Sejtelme
sem volt, mi rémíthette így meg. Igyekezett nem foglalkozni vele, mert az apja sem tette. Aztán
folytatták a beszélgetést. A délután jelentős részét a társulattal töltötték. Emília megnézte a műsort,
az állatokat. Mindenkivel váltott néhány szót. Szereti őket, és már oly régen találkoztak. Jó volt újra
a társulattal lenni. Mindig kedvesek és mosolygósak. Feldobják őt is. Egyvalaki hiányzott, és egész
nap nem is látta. A cirkusz, szívének talán a legkedvesebb tagja, bár az utóbbi időben nem nagyon
akart vele beszélni. Bimbózó románcuk kellős közepén toppant be az életébe Nando, és ezt ő sosem
bocsátotta meg. Apja észrevette, hogy keres valakit a szemével. Elmosolyodott, sejtette, kiről van szó.
Örült, hogy a lánya nem esett teljes depresszióba.

– Hátul van, a lovaknál. Tegnap született egy kiscsikó! – szólt oda mosolyogva. Emília lesütötte a
szemét, hogy apja így kitalálta a gondolatát, és elindult hátra. Lassan haladt. Vajon mit fog szólni
Eduardo,  ha meglátja?  Tudta,  nagyon megbántotta  a  fiút,  amikor elhagyta Nandoért.  Ráadásul
Eduardonak  az  apjától  kellett  a  dolgot  megtudnia…  A  lánynak  nem  volt  mersze  idejönni,  és
elmondani az igazat. Rádöbbent: akkor valami olyat érezhetett a fiú, mint most ő. Azóta nem is látták
egymást.  Ennek már  két  éve.  Csak  remélte,  hogy  már  megbocsátott  neki.  Odaért  a  lovakhoz.
Eduardo épp a  kicsinek adott  tejet.  Csak állt,  és  nézte  a  fiút.  Megváltozott.  A  vonásai  sokkal
erőteljesebbek lettek, érettebbnek és férfiasabbnak tűnt. Emília ma már józanabbul látott. Tudta, ez
a kapcsolat sosem működött volna. Hiszen milyen kilátásai lehetnek egy távszerelemnek? Az év
tizenkét hónapjából az apja is maximum hármat tölt itthon. Erre nem lehet kapcsolatot építeni. Nem
is értette, az édesanyja, hogy bírta így az apja mellett. A fiú hirtelen felnézett, érezte, hogy valaki
figyeli.  Egy gyönyörű lány állt  előtte.  Hatalmas barna szemekkel,  és  hosszú fekete hajjal.  Egy
pillanatra a lélegzete is elállt. Olyan érzése volt, mintha már látta volna, de nem tudta, hol és mikor.



– Segíthetek valamiben, kisasszony? – kérdezte meg végül, de nem tudta levenni a szemét a lány
arcáról. Olyan ismerős volt…

– Igen. Szeretnék én is megtanulni repülni! – mosolygott a lány. Ezzel a mondattal szaladt oda a
fiúhoz, amikor idekerült, gyerek-akrobataként az apjával.

– Emília! – állt fel a csikó mellől Eduardo. – Meg sem ismertelek! Nagyon megváltoztál!

– Ahogy te is!

– Mi járatban vagy erre?

– Csak benéztem apámmal. Nem túl sok időt tölt itthon, ezért igyekszem kihasználni az alkalmat,
amikor vele lehetek. És már rég láttam így munka közben. A társulattal is régen találkoztam.

– Fernando is itt van?

– Nem, ő Franciaországban van – sütötte le a szemét Emília.

– És engem miért kerestél most meg? Mit remélsz tőlem?

– Semmit, Eduardo! Csupán szerettelek volna látni. Már két év eltelt. Reméltem, megbocsátottál
nekem.

– Szerettelek! Azt hittem, túl vagyok rajta… de most, hogy megláttalak… Emília…

– Ed, nézz rám! Engem ideköt minden, te jó esetben évi három hónapot töltesz itt. Milyen életünk
lehetne? Szeretném, ha nem lennénk haragban, és tudnánk beszélgetni. Ma este a kávézóban leszek,
ha gondolod, igyunk meg együtt egy kávét.– mondta zavartan, azzal elment.

Most értette csak meg, milyen mély sebet ejthetett a fiún, és ő maga is milyen mély sebet kapott
Nando miatt… Később próbált az apjával beszélgetni, elterelni a gondolatait, de gépies válaszainak
és kérdéseinek nem volt sok értelme. Amikor hazaértek, szólt az apjának, hogy este elmegy. Hátha
megtudja két év után…

– Emília, ne feledd, az a fiú szerelmes volt beléd, amikor megbántottad! – intette az apja.

– Tudom, apa!

–  Ne sebezd meg még egyszer!  Már  így  is  minden lányt  hozzád hasonlít.  Nem volt  hosszabb
kapcsolata, mióta kikosaraztad…

– Talán kell ez a találkozás nekünk, apa, hogy ő is megnyugodjon. Te tudod a legjobban, mennyire
esélytelen lenne a kapcsolatunk. Nem is értem, ti hogy bírtátok anyával.

– Az édesanyád mindig mindenhová jött velem. Akkor vettük a házat is, amikor tudomást szereztünk
rólad.  Menj,  és  próbáljatok  megbékülni  egymással!  –  biztatta,  és  egy  puszit  nyomott  a  lánya
homlokára. Emília felment a szobájába. Nem akarta elsietni a készülődést, hiszen nem is tudhatta,
Eduardo eljön-e. Egyedül meg nem akart sokáig ott ülni. Igazából más társaságához sem volt kedve.
Igyekezett nyugalmat és jókedvet erőltetni magára, hiszen az apját is ritkán látja, szeretett volna
vele több időt eltölteni. De nem volt nyugodt. Kavarogtak benne az érzések. Már nem is értette,



minek hívta Eduárdot.  Talán csak vigasztalódni  akart.  Nem volt  szándékában sem áltatni,  sem
becsapni a fiút. Honnan is sejthette volna, mekkora fájdalmat okozott neki? Amíg nem találkoztak,
azzal nyugtatta magát, biztos talált valakit, akivel nagyon boldog. Most azonban érezte, amit a fiú
akkor érezhetett, és értette Eduárdot. Rájött, hogy ő is csak nagyon lassan fogja tudni elfelejteni a
fájdalmat, amit Nando okozott neki. Arra is rádöbbent, hogy hiába ment el hozzá. Nem tudott volna
szakítani vele. Az addig történtek ellenére szerette. Ám ennek most vége. Nando könyörtelenül
becsapta.  Képtelen lenne még egyszer hinni nekiMost mégis össze kell  szednie magát,  ha már
elcsalta  Eduárdot.  Megcsörrent  a  telefon.  Emília  összerezzent.  Nem  volt  kedve  senkivel  sem
beszélgetni. Gondolta, már végigsöpört a városon a történtek híre.

– Halló! – szólt bele. A hang a vonal másik oldaláról fájdalmasan markolt a szívébe.

– Szia Emília! Feltétlenül beszélnünk kell! – szólt bele Nando.

– Nekünk többé nincs miről beszélnünk!

– Nem úgy van, ahogy gondolod! A rózsákat megkaptad?

– Mind a kukában landolt. Tudok mindent, Fernando. Tudom, a kezdetektől fogva így volt eltervezve.
Csak játszottál velem.

– Esküszöm neked, semmiről  sem tudtam egy héttel  ezelőttig.  Apám előállt  egy ajánlattal,  egy
nagyon híres csapatnál. Mindig ez volt az álmom, tudod jól! A feltétel az volt, hogy Thaliával jövök.

– Nagyon sok boldogságot nektek! Remélem, ezzel teljesült az álmod!

– Szeretlek! Csak rád bírok gondolni. Rettenetesen hiányzol!

– Most mennem kell! Kérlek, ne hívj soha többé! – mondta Emília, és letette a telefont. Ekkor már
ömlöttek a könnyei, és most a zokogás is feltört belőle. Leült a székre, pár percig megmozdulni sem
tudott. Aztán felkelt, és beállt a zuhany alá. Zaklatott lelkéből feltörtek az emlékek. A szoba minden
tárgya a Nandoval töltött percekre emlékeztette. Még a zuhany is, hiszen ha itt volt, mindig együtt
zuhanyoztak. Akkor boldog volt. A berendezés ugyanúgy a fiút juttatta eszébe. Az ő ötlete volt, hogy
dobják fel színekkel a szobát. Ekkor kapta ajándékba ezt a meseszép baldachinos ágyát. Hófehér volt,
apró virágos párnával és takaróval. A baldachin is hófehér volt. Úgy érezte magát benne, mint egy
hercegnő.  Szerette itt  várni  Nandot,  hogy egy forró és szenvedélyes éjszakát  töltsenek együtt.
Szeretett mellette feküdni, és hallgatni a hangját… Gyorsan magára kapott egy ruhát, tett egy kis
sminket az arcára,  hogy ne lehessen észrevenni  a kisírt  szemeit,  és elindult.  Nem akart  teljes
depresszióba zuhanni. Tudta, hogy az élet Nando után is folytatódik. Tennie kell a dolgát, élni a saját
életét.

Miközben Emília sétált a kávézó, és egy új élet felé, Nando búskomorságba esett. Ült a telefon előtt,
és csak bámulta a készüléket.  Nem érzett semmit.  Csak bénultságot. Lassan elkezdtek folyni a
könnyei. Alig fogta fel, hogy Emília nem hisz neki. Átkozta magát, amiért elfogadta ezt az ajánlatot.
De az apja sakkban tartotta: ha nincs Thalia, nincs csapat sem. Pedig ő Emíliát akarta. Csak arra
vágyott, hogy itt legyen vele. Szerette volna magához ölelni, vele berendezni ezt a házat, mint közös
otthont, ahogy régen az ő szobáját is átrendezték… Emlékezett, mennyire örült az ágynak. Olyan volt
benne, mint egy kis hercegnő. Most érezte csak igazán, hogy Emília az élete értelme. Ha ő nincs vele,
ez a szerződés sem ér semmit! Megbánta, amiért az elmúlt időkben oly sokszor hanyagolta a lányt,
és nem éreztette vele eléggé, mennyire fontos neki. Itt van mindennek az eredménye. Emília nem
hiszi el, hogy ő nem tudott az apja mesterkedéseiről. Már nem is volt fontos ez az egész. Haza akart



menni, magához szorítani a lányt, elmondani mennyire megbánta a tettét, és mennyire szereti…
sosem akarja elhagyni! Ezen a hétvégén készült megkérni a kezét. Ott lapult még mindig a zsebe
mélyén a gyűrű. Aztán mégis eljött. Az apja első szavára. Egész este emésztette magát egy whiskys
üveg társaságában. Erre az állapotra ért haza Thalia a vásárlásból. Nandoval már első pillanattól
nem alakult túl rózsásan a kapcsolatuk. A fiú közölte vele, hogy nem szereti, és soha nem is fogja, az
ő szíve csak Emíliáért  dobog.  Visszataszítónak tartja,  hogy eljátszotta Emíliának a jó  barátnőt,
miközben végig tudott az apja terveiről. Kijelentette, hogy soha nem veszi feleségül, és soha nem
fognak még csak egy szobában aludni sem. Nando azt tervezte, amint lehet, elhozza Emíliát ide,
mert vele akar élni. Úgyhogy, ha már Thalia eljött, érezze jól magát, de semmi többet ne várjon…
Thaliát elkeserítette mindez. Mindig is Nando felesége akart lenni. Gyűlölte Emíliát. Kezdettől fogva
csak azért barátkozott vele, hogy Nando közelében lehessen. Most itt voltak csak ketten, és remélte,
lassanként  azért  megváltozik  minden,  Nando  talán  meggondolja  magát…  Ám  a  helyzet  egyre
rosszabb lett. Észre se vette őt a férfi. Úgy tett, mintha nem is létezne. Sose csináltak semmit együtt,
Nando még vacsorázni is bezárkózott a szobájába. De eddig legalább nem ivott. Thalia teljesen
megdöbbent, amikor meglátta a kanapén.

– Nando, mit csinálsz?!

–  Nem  hisz  nekem!  Nem  hiszi  el,  hogy  nem  tudtam,  csőbe  húzol  az  apámmal!  –  sorolta  a
kétségbeesett fiú a vádakat. – El fogom veszteni miattad! De tönkreteszem az életedet… – mondta.

Bement a szobájába, és magára zárta az ajtót. Thalia pedig ült, és átkozta a pillanatot, amikor
felszállt a repülőre. Csak két napja voltak itt. Bár a lány most teljesen kilátástalannak érezte a
helyzetet, remélte, az idő majd begyógyítja a sebeket, és ő új életet kezdhet a fiúval, távol Emíliától.

Eközben Nando újra felhívta Emíliát. Nem tudta elviselni, hogy nem hisz neki a lány, és nélküle kell
itt lennie. Rosa vette fel a telefont. Nando addig könyörgött, amíg megtudta, hogy Emília Eduárdoval
találkozik.  A  hír  teljesen  letaglózta.  Letette  a  telefont,  és  elkeseredetten  zokogott.  Emlékezett
Eduárdora. Az ő kezéről csapta le a lányt annak idején. Talán most újra próbálkozik… ő pedig ott
sincs, hogy megállíthassa. Csak azt ismételgette: „Ne tedd, szeretlek, Emília! Emília…”, míg álomba
nem sírta magát. Érezte, ez lesz élete leghosszabb fél éve. A szerződést csak akkor mondhatja fel.
Addig nem is mehet haza.

A kávézóban nem sokan voltak, és Eduárdot sem látta. Beült a sarokba, jegeskávét kortyolgatott.
Csak Nando járt a fejében, és a telefonbeszélgetésük. Elszomorította, hogy a történtek után még
képes volt felhívni, és újra letagadni mindent. Mégis annyira fájt neki, hogy nem ölelheti át. Úgy el
volt merülve a gondolataiban, hogy észre sem vette, valaki leült vele szemben. Eduárdo hangjára
riadt fel.

– Ha zavarok, el is mehetek. Látom, nagyon el vagy foglalva.

– Szia! – mosolyodott el a lány. – Ne haragudj, kicsit elgondolkodtam– mondta.

Hosszas beszélgetésbe kezdtek. Felidézték a régi szép időket, amikor még együtt járták a világot.
Újra megismerték egymást, megosztották az új élményeiket. A kávézó zárása után a tengerparton
beszélgettek hajnalig.  Emíliának nagyon jólesett  a  sok figyelmesség,  amivel  a  férfi  elhalmozta.
Feléledtek a hajdani érzések, és hagyta magát elcsábítani… És ott a parton, szenvedélyes csókok
közepette, egymáséi lettek. Testüket a langyos tenger mosta. Öleléseikben eggyé váltak, s ebben az
évek alatt felgyülemlett minden csalódás és vágyódás benne volt. Aztán csak feküdtek a parton, és
nézték a csillagokat. Halkan beszélgettek. Emília maga sem tudta, mi történik vele… de nem akarta
elrontani az estét. Hagyta, hogy magával ragadják a csillagok, a tenger, a langy szellő, és a fiú



kedves szavai. Hajnal volt, mire elváltak. Hazaérve Emília halkan felosont a szobájába, és lefeküdt.
Nem értette, mi ütött belé, mi volt ez az egész, és kínozta a bűntudat. Semmit nem akart a fiútól,
inkább csak jólesett neki a kedvessége. Nehezen aludt el. Önvádat érzett Nando miatt is, és amiatt is,
hogy reményt ébresztett a fiúban. Tudta, hogy a történtek megint félreértésekhez vezethetnek. Kis
idő  elteltével  hatalmas  csörömpölésre  ébredt.  Hallgatózott.  Apja  szobája  felől  jöttek  a  zajok.
Felpattant, és kiszaladt. Félt, hogy talán történt valami az apjával. A férfi egy székkel a kezében állt,
a tükör pedig darabokra volt törve.

– Ott volt benne az az álnok dög! Engem akar még mindig!– sziszegte, és elviharzott.

Emília döbbenten nézett pár percig az apja után. Nem értette, mi ütött belé. Már a piacon is olyan
furcsán viselkedett. Kihozta a fürdőből a seprűt és a lapátot. Miközben lehajolt, hogy összehúzza a
széttört darabokat, ajtócsapkodásra lett figyelmes. Azt hitte, apja jött meg. Ám a hang nem lentről
hallatszott, hanem innen az emeletről. Kinézett, és észrevette, hogy a fekete ajtót csapkodja valami.
Érdekesnek tartotta, mert az az ajtó mindig zárva volt, és huzatot sem érzett. Lépett néhányat, hogy
megnézze, mi az, de mire odaért, az ajtó elhallgatott. És zárva volt. Nem tudta kinyitni, bárhogy
feszegette. Gyorsan összeszedte a maradék üveget, aztán visszafeküdt az ágyába. Nem sokat volt
ideje gondolkodni a történteken, hamar elnyomta az álom. Hosszú volt ez a pár nap, nagyon sok
minden történt. Szeretett volna egy kis nyugalmat, erre most az apja elkezd ilyen furcsán viselkedni.
Nando is most ment el… Teljesen egyedül érezte magát a világban. Nem tudta, apjától még mire
számíthat. Olyan volt az egész, mintha az eddigi élete csak egy mese lett volna, s most, hogy már
nem olvas fel neki senki, visszacsöppent a rideg valóságba. Minden túlságosan is tökéletes volt idáig.
Egy remek apa, akivel csodálatos volt a gyerekkor, egy jó középiskola, felveszik a színiiskolába,
amivel a nagy álma teljesült, a város leghelyesebb férfija, aki miatt mindenki irigyelte… És most egy
csapásra vége ennek. Nyugtalan volt az éjszakája, fura dolgokat álmodott. Magát látta, állapotosan.
Nagyon boldog volt.  Majd magát látta egy autóban, véres volt  a keze,  az arca és a ruhája is.
Hatalmas fájdalmai voltak – erre aztán felriadt. A valóságban is érezte a testében a fájdalmat. Ki volt
száradva a szája,  remegett  az egész teste.  Felvette a köntösét,  és elindult  lefelé.  Megállt  még
egyszer a folyosón. Bámulta a fekete ajtót, de az nem nyílt ki. Nem történt semmi. Kicsit kezdte
magát  is  paranoiásnak  érezni.  Elmosolyodott,  és  lement  a  lépcsőn.  Rosa  már  sürgölődött  a
konyhában. Épp az ebéd előkészítését végezte, amikor megjelent Emília. Ahogy meglátta a lányt
azonnal kiült az aggodalom az arcára.

– Mi történt? – kérdezte.

– Jó reggelt, Rosa! – mosolygott Emília. – Mi történt volna?

– Olyan sápadt vagy, mintha beteg lennél.

– Semmi, csak rosszat álmodtam az éjjel. Nagyon furcsa és rémisztő dolgokat.

– Az éjjel? Vagy inkább hajnalban, nem? Azt csiripelték a madarak reggel a piacon, hogy a kávézó
zárásakor jöttetek el.

– Ez így is van, de az még nem hajnal, Rosa!

– Jól érezted magad?

– Igen, jó volt egy kicsit beszélgetni. Nosztalgiázni a régi szép időkről – mondta Emília. Elmesélte
nagyjából  a  tegnapi  napját,  csak  a  tengerpartot  hagyta  ki,  és  apja  viselkedését.  Nem akarta
megrémiszteni a nőt, hiszen lehet, hogy semmi baj sincs, és minden visszatér a rendes kerékvágásba.



Sokat beszélgettek, és együtt csinálták meg az ebédet, mint régen. Rosa elújságolta, hogy a héten
érkezik haza a fia, amitől nagyon boldog. Már két éve nem volt itthon. Készülődött otthon is, meg a
fia házát is szépen rendbe tette. Emília azt is megtudta, hogy a fiú itt marad, és valamilyen saját
vállalkozásba kezd. Szívből örült az asszony boldogságának. Amikor végeztek minden teendővel,
Emília hazaküldte az asszonyt. Kikísérte a kapuig, majd behozta a postát. Integetett Amíg látta Rosát,
aztán leült a verandára, hogy átnézze a leveleket. Egy csomó számla érkezett. Az egyik levél azonban
különbözött a többitől. Kék borítékban volt. A feladó nem írta rá a nevét. Kinyitotta. Több oldal volt,
sűrűn  teleírva.  Ahogy  rápillantott  a  kézírásra,  felismerte.  Nando…  Könny  szökött  a  szemébe.
Olvasatlanul tette vissza a borítékba. Miért nem hagyja még mindig békén? Miért teszi, hogy újra, és
újra feltépi a sebeket? Ahogy felnézett a part irányába, egy női alakot pillantott meg. Felállt, és
elindult felé, de akkor parkolt épp be apja autója, s mire ő újra odanézett, a nő már eltűnt. Az apja
mint a dúvad, szállt ki az autóból. A ház felé tartott. Amikor Emíliát észrevette, megállt. A lány látta
a szemében a rettegést. Mintha magával az ördöggel állna szemben… A férfi lassan megpróbált
beoldalazni a házba, de a szemét egy pillanatra se vette le a lányáról.

– Apa, mi a baj? – törte meg a csendet Emília, a könnyeivel küszködve.

– Tudom, mit akarsz, de nem fog sikerülni! – mondta elfojtott hangon a férfi. – Nem lesz édes a
bosszú, mert megöllek.

– Apa, én vagyok, a lányod!

– Tudom, ki vagy, nem tudsz megtéveszteni! – sziszegte, és felszaladt az emeletre.

Emília szólni sem tudott többet a megrökönyödéstől. Csak figyelte, ahogy apja lejön egy bőrönddel,
és elviharzik. Sejtelme se volt róla, mi történik körülötte. Mitől változott meg ennyire az apja, és
miért nem ismeri meg. Sejtette, hogy a cirkuszhoz megy, úgyhogy elindult utána. Sietett, ahogy csak
tudott. Végig az volt az érzése, mintha valaki követné. Hátranézett, de nem látott senkit. Tényleg
kezdte magát paranoiásnak érezni. Ám az érzés csak nem múlt el. Ahogy beért a városba, egyenesen
a boltok felé ment. Az egyik kirakat üvegében megleste, ki van a háta mögött. Teljesen megdermedt.
Olyan volt, mintha önmaga tükörképét látná, idősebb korában. Hirtelen megfordult, de nem volt ott
senki. Kezdte azt hinni, hogy nemcsak az apja, hanem ő is megőrült. Gyorsan tovább haladt a cirkusz
felé. Igyekezett semerre sem nézni. A cirkuszhoz érve meglepetés érte. Már nem voltak ott. Pedig
Eduardo nem mondta, hogy előbb indulnának. Hátrament az állatokhoz. Nem tudta mire vélni a
látottakat. Még a tartalék állatokat is elvitték. Azok pedig mindig itt maradnak. Egy gondnok neveli
őket. Elment az irodákhoz. Mindent kiürítettek. Az összes szekrény és asztal üres volt. Nem értette
az egészet. Az ajtóból még egyszer visszafordult, mielőtt lekapcsolta a villanyt. Egy kis borítékot vett
észre az asztalon. Odament és felvette, az ő nevére szólt. Hirtelen kivágódott az egyik ablak, és
hideg levegő söpört végig az irodán. Gyorsan eltette a borítékot, becsukta az ablakot, és kiment.
Nem volt kedve hazamenni, de az utcán sem akarta elolvasni, így beült a kávézóba. Sokáig csak
nézte a borítékot,  és  kortyolgatta a kávét.  Butaságnak tartotta,  de nem merte felnyitni.  Egyre
kíváncsibb lett, mi történik körülötte. Ahogy végiggondolta a gyerekkorát, meseszép volt, viszont rá
kellett jönnie, hogy sok minden van, amit az apjáról nem tud, az anyjáról meg egyáltalán semmit.
Nem tudja még a nevét se, vagy azt, hogy nézett ki. Sohasem látott képet róla, nem volt a sírjánál. Az
apja nagyon keveset beszélt ilyesmiről, vagy a születése előtti időszakról. Csak az volt a fontos, hogy
neki könynyű és szép gyerekkora legyen. De mit ért az egész, ha most minden összeomlik?

Kibontotta  a  levelet.  Eduardo  hagyta.  Leírta,  hogy  az  apja  úgy  viselkedett,  mint  egy  eszelős.
Összeszedte a cirkuszt, és menni kellett, mert szerinte beköltözött a sátán a városba, és az életére
fog törni. Egyelőre nem tudják, hova mennek, mert nem mondta meg, de majd tudatja valahogy.
Emília érezte, hogy meg kell tudnia mindent a családjáról, mert valami nem stimmelt. Furcsállotta,



hogy  egyáltalán  nem  beszélgettek  ezekről  a  dolgokról  az  apjával.  Sejtette,  hogy  az  apja
viselkedéséhez köze van a születése előtti történéseknek, és az anyjának. El is határozta, hogy Rosát
is  megkérdezi.  Neki  tudnia  kell  mindent,  hiszen születése  óta  velük  van.  Lassan elkortyolta  a
maradék kávét, és elindult. Nem sietett haza, nem volt kedve egyedül lenni a házban. Érezte, hogy
Rosa nem fog ma már visszajönni. Amint a házhoz ért, látta, hogy igaza lett, nem volt otthon senki. A
verandán észrevette Nando levelét. Gyorsan felkapta a többivel együtt, és bement. Most nem akart
Nandora gondolni. Egyáltalán nem akart Nandora gondolni. Ki akarta zárni az életéből, amennyire
csak lehet. Keresett egy kis dobozt, belerakta a fiú levelét, és betette a szekrény legmélyére, a többi
emlék közé. Ahogy kutatta a helyet, a kezébe akadt egy kisebb doboz. Kihúzta és felnyitotta. Egy
gyűrű volt, amit karácsonykor kapott Nandotól. Most őszre tervezték az esküvőt. Meglepetés lett
volna mindenkinek. Nando félt, az apja megakadályozná, ezért mindent titokban kellett tartaniuk. De
lehet, hogy csak attól félt, Thalia tudomást szerez a kis kalandjáról. Gyorsan azt is betette a dobozba,
és eltette a szekrény legmélyére. Bement apja szobájába, és felforgatta Hamar meg is találta, amit
keresett. A zárt szobák kulcsát. Fogta, és odament a fekete ajtós szobához. Sokáig csak állt, és nézte,
nem merte kinyitni az ajtót. Butaságnak tartotta, de félt attól, amit bent találhat. Bár maga se tudta,
mi lesz ott. Lehet, hogy ahogy Rosa mondta, tele lesz kacattal. Mégis olyan nehéz volt hozzáérni az
ajtóhoz, és elfordítani benne a kulcsot. De tudta, hogy meg kell tennie, hátha így visszakaphatja az
életét.  Gyorsan cselekedett.  Elfordította  a  kulcsot,  és  belökte az ajtót.  Ami bent  fogadta,  az  a
legvadabb álmait is felülmúlta. A szobában nem volt sok minden. Egy asztal, egy tükör, és egy ágy.
Minden fekete volt. Az asztalon egy kép. Valaha egy nőt ábrázolhatott, de az arca ki volt égetve.
Minden tele volt vérrel. Az ágy, az ágynemű, a padló, a tükör. A padlón véres kéznyomok az ajtó felé,
mintha  valaki  menekült  volna.  Hirtelen  fájdalmat  érzett  a  hasában.  A  földre  görnyedt.  Olyan
valóságossá vált minden, érezte a vér szagát, mintha ő vérezne, szinte hallucinálta is, hogy ő hagyta
a véres kéznyomokat, ahogy haladt az ajtó felé. Ahogy kiért, becsapta az ajtót, és csak ült a folyosón.
Fel  sem tudta fogni,  mi történik körülötte.  Amikor összeszedte az erejét,  elindult  a pince felé.
Remélte,  ott  talál  valami  magyarázatot  ezekre  a  dolgokraA  pince  tele  volt  dobozokkal.  Csupa
egyforma papírdoboz, jelölés nélkül. Emília elkezdte lepakolni őket. Tele voltak apró emlékekkel.
Megtalálta  az  anyja  mennyasszonyi  ruháját  és  kellékeit.  Számos  apró  üveggömböt  különböző
országokból. Nagyon szépek voltak. Nem is értette, az apja miért ide tette ezeket. Aztán végre
megtalálta a fényképalbumokat. De ez sem sokat segített. Az összes fényképről ki volt égetve a nő
feje. Nem láthatta az anyja arcát, csak azt, hogy nagyon csinos nő volt. Szépek lehettek az apjával.
Talált egy másik albumot, abban egy kisbaba és egy kislány képei voltak, de mindegyiknek ki volt
égetve  a  feje.  Csak  merte  remélni,  hogy  ez  nem ő  volt  gyerekkorában.  A  harmadik  albumba
újságcikkek voltak  ragasztva.  A  születése  napján,  és  utána pár  nappal  jelentek  meg a  cikkek.
Egyetlen dologra lett figyelmes. A bátyja azonosította Emília Chayo holttestét. Az orvosi vizsgálat
szerint már jóval a baleset előtt, császármetszéssel a világra hozta a gyermekét. Julio Vivas tagadta,
hogy nála lenne a gyermek. Az összes egy madridi napilap voltA lány semmit nem értett. Nem találta
az összefüggéseket.  Kinyitotta az utolsó dobozt  is.  Az apja iratai  voltak benne.  Talált  születési
anyakönyvi kivonatot, oltási kiskönyvet. Egy kórházi zárójelentést, ami az apja nevére szólt. Egy
vidéki kisváros pszichiátriáján állították ki. Annyit hámozott ki belőle, hogy az apja gyakorlatilag
tizennyolc és huszonhét éves kora között itt élt. Depresszió és kényszerképzetek gyötörték. A papír
alján észrevette a helyi doktor bejegyzését. Ő végezte a felülvizsgálatot, és a múlt hónapban volt a
legutóbbi  alkalom.  Megállapította,  hogy  kezdenek  visszatérni  apjánál  a  képzelgések,  és
gyógykezelést javasolt. Ebben a hónapban apja nem volt felülvizsgálaton. Emília elfáradt. Befejezte a
kutatómunkát. Holnap még meglátogatja az orvost, és megkeresi az anyukája sírját – határozta el.
Ám először Rosát fogja kifaggatni  reggel.  Bezárta a pincét,  és felment.  Kiült  egy kicsit  még a
verandára. Nézte a tengert, és élvezte a langy fuvallatot az arcán. Becsukta a szemét, hagyta, hogy
az  emlékei  magukkal  ragadják.  Folyton Nandot  látta  maga előtt.  Csak potyogtak a  könnyek a
szeméből, fájdalmas volt, hogy nem tudja túltenni magát rajta. Úgy érezte, lassan minden összeomlik
körülötte.  Az éjszaka megint  nem telt  túl  könnyen.  Szörnyű rémálmok gyötörték.  Úgy hallotta,
mintha valaki csapkodná az emeleti ajtót. Próbált nem figyelni rá, de csak hajnalban aludt el. Akkor



megszűnt a zaj a lakásban, és nem kínozták tovább rémálmok. Álmában folyton véres volt, és mindig
menekült  egy  autóval.  Sosem  jutott  sehova,  de  szinte  fájt  az  egész  teste…  mintha  valóban
megtörtént  volna.  Amilyen  gyorsan  csak  tudott,  felkelt.  Sejtette,  hogy  Rosa  már  megérkezett.
Felkapott  egy laza ruhát,  és  lement.  De csalódnia kellett,  az  asszony nem volt  ott.  Emília  azt
gondolta, hogy talán, megérkezett a fia, és csak estére jön. Gyorsan megivott egy pohár tejet, és
elindult az atyához. Talán ő megmondhatja, hol van eltemetve az anyja. Úgy tervezte, utána átmegy
az orvoshoz, és próbál több információt begyűjteni az apjáról. Az atya nagyon meglepődött. Emília
látta a csodálkozását, de nem tudta mire vélni. Kislány volt még, amikor utoljára jártak itt Rosával.

– Dicsértessék, Atyám! – köszönt.

– Dicsértessék, Emília! Rég láttalak erre!

– Valóban! – mosolygott a lány. – Apám nem szerette, ha idejárok. Csak azt nem tudom, miért?

– Apádnak biztos jó oka volt, hogy meghozza ezt a döntést Most tudja, hogy itt vagy?

– Nem, apám eltűnt. Nekem, pedig szükségem van az ön segítségére. Önnél jobban senki nem ismeri
az itt élőket.

– Mit szeretnél tudni, Emília?

– Hogy hol az édesanyám sírja! – mondta, és mélyen a pap szemébe nézett. Észrevette, hogy az atya
zavarba jött.

– Apád tudja, hogy itt vagy?

– Nem! Két napja azt mondta, én vagyok a sátán, és megöl! Ezután eltűnt,  azóta semmit nem
hallottam róla. Tudnom kell, hol van anyám sírja.

– Gyere, Emília! Üljünk le itt egy kicsit, aztán megmutatom neked a sírt – mondta az atya.

Elmesélt  mindent,  amit  tudott  Julioról.  Elmondta,  milyen  szorgos  kisfiú  volt,  aztán  hogy
hatalmasodott el rajta az őrület. Szellemekkel beszélgetett, és kitanulta a vodoot, mert szerinte az a
feladata, hogy megölje a gonoszt. Aztán egyik reggel megtalálták a fára húzva az anyját meg az apját.
Állítása szerint megszállta őket a gonosz, ő pedig megszabadította a világot a gonosztól. Ekkor került
be az intézetbe.  Amikor kijött,  gyógyult  volt.  Az orvosok viszont  azt  is  megmondták,  bármikor
visszatérhetnek ezek a képzetek. Nyugalmat javasoltak neki. Madridban meg is találta a nyugalmat
az anyukája személyében. A család ellenezte a kapcsolatot, ezért költöztek ide, távol mindenkitől.

– Azt senki sem tudja, hogy azon az estén, mi történt, amikor születtél. Édesanyádat a főúton találták
meg, egy fának ütközött az autóval. Akkor már nem voltál a hasában. De senki sem firtatta tovább a
dolgot, hiszen egy csodálatos kis hölgyet nevelt belőled az apád. Csak sajnos az elméje labilis –
fejezte be a történetet a pap.

– Miért nem figyelmeztetett, atyám? Vagy ez Istennek nem volt olyan fontos?

– Apád itt járt nálam, és megtiltotta, hogy elmondjam neked. Jól jött az adomány, amit ezért adott…
Abból lett az új iskola és az új imaház.

– Ha én is dobok némi pénzt a kosárba, akkor figyelmeztet? Kérem, mutassa meg anyám sírját! –



mondta Emília, és felállt. Nehéz volt elhinnie, hogy rajta kívül mindenki ismeri a történteket, és
mindenki tudott apja betegségéről. Őt pedig hagyták egy fedél alatt élni vele.

– Szépen nevelt, nem volt okom rá, hogy ellene fordítsalak. Képzeld csak el, ha ezt elmesélem fél
évvel ezelőtt apádról! Elhitted volna?

Emília lesütötte a szemét, igaza volt az öreg papnak. Lassan elindultak. A temető leghátsó részében,
egy magányos sírnál hagyta ott a pap. Szép volt a sír, és rendben tartott, látszott, hogy mindig
hoztak rá friss virágot. Felnézett a névre, és megdöbbent. Az anyját Emília Chayo Vivasnak hívták.
Őt is így hívták volna, ha Nando elveszi… Kezdett összeállni benne a kép. Kirohant a temetőből,
egyenesen Enrico Chayo irodája felé vette az irányt. A titkárnő nem akarta beengedni, de Emíliában
már akkora volt a harag és a fájdalom, hogy berontott, mindenen átgázolva. De bár megakadályozták
volna benne! Amikor betoppant az irodába, rögtön egy hatalmas képet vett észre. Olyan volt, mintha
saját magát látná rajta, és mégis egy kicsit más volt. Mintha az ikertestvére lenne. Kérdőn nézett
Enricora, és küszködött a könnyeivel.

– Mit titkolt el előlem? – szegezte a kérdést a férfinak. – Mi az, amit az atya, még nem mondott el?!
Nem tudom, ki ez a nő a képen, aki olyan, mint én. Mintha ikrek lennénk… De hiszen nekem nincs is
testvérem!

– Ő a húgom. Emília Chayo, aki sok évvel ezelőtt hozzá ment egy Julio Vivas nevű szemfényvesztőhöz,
és megajándékozta egy gyönyörű kislánnyal. Veled, Emília. Ez a nő itt a képen az édesanyád.

– Maga, maga tudott mindent, mégis inkább csak utálkozott, minthogy elmondja az igazat? Hagyta,
hogy Nandoval együtt legyek, és összetörte a szívem. Milyen ember maga?!

–  Nandonak  elmondtam az  igazat.  De  nem hitt  nekem.  Megfenyegetett,  ha  elmondom neked,
elköltözik, és soha többet nem lesz a fiam. Erre minden egyes alkalommal figyelmeztetett, amikor
egy légtérbe kerültünk. Emília, nekem a fiam a legfontosabb, érte élek! Nem szerettem, ha ott voltál.
Arra gondoltam, ha éreztetem veled, hogy nem vagy szívesen látott vendég, és megakadályozom,
hogy találkozzatok, akkor előbb-utóbb véget ér a kapcsolatotok. Nem volt nehéz így viselkednem
veled, hisz tényleg gyűlöltelek, hogy ennyire hasonlítasz a húgomra. Amikor láttalak, eszembe jutott
az a borzalmas nap… és még borzalmasabb volt a tudat, hogy szereted az apádat.

– Akkor most sikerült. Megtörtént, amire vágyott! Már mindent tudok. Biztos lehet benne, ezek után
köztünk már semmi nem lehet Nandoval. Eddig is bűn volt a viszonyunk!

– Igen, de a fiam szerelmes beléd, Emília! És akármilyen messzire küldöm, ez így marad.

–  Mondja el  neki,  hogy már én is  mindent tudok.  És ne engedje haza!  El  fog felejteni.  Én is
újrakezdem az életem…

– Nem akarlak magadra hagyni. Eddig sem tettem. Szívesen látunk nálunk is, ha nem szeretnél
egyedül maradni abban a nagy házban!

– Miről beszél? Soha semmit nem segített!

– Azt hiszed, apád a cirkusszal annyi pénzt keres, hogy ezt az életszínvonalat tudja neked nyújtani?
Minden fillér, ami a számládra érkezik, tőlem van. Szerettem volna mindig is segíteni! Bántott a
lelkiismeret,  hogy  így  érzek  irántad!  Az  unokahúgom  vagy,  Emília…  –  válaszolt  a  férfi.  Már
mindketten  a  sírással  küszködtek,  amikor  Emília  megfordult,  hogy  kimegy.  Az  ajtóból  még



visszafordult.

–  Most  át  kell  gondolnom mindent  –  mondta,  azzal  kisietett  az  irodából.  Olyan volt,  mint  egy
holdkóros.  Csak ment,  nem nézett  semerre.  Nehezen tudatosította magában, hogy ennyire más
minden, mint aminek látszik. Mire hazaért, folytak a könnyei. A postaládában talált Nandotól egy
újabb levelet. Nem bontotta fel. Gyorsan berakta a dobozba, és lefeküdt az ágyra. Kisírta magát,
aztán lement a konyhába. Vágyott valami gyümölcsre, de nem talált. Ebéd sem volt. Se reggeli. Ez
azt jelentette, Rosa ma egész nap nem járt itt. Ezt furcsállotta. Mióta az eszét tudja, olyan nem
fordult elő, hogy Rosa szó nélkül kihagyott volna akár egy napot is. Ha egy nap valamiért nem tudott
jönni, háromheti étellel készült előtte. Úgy döntött, felhívja az asszonyt. A telefon sokáig kicsörgött,
de nem vette fel senki. Körülnézett, hátha mégis rábukkan valami ételre. A mélyhűtőben még talált
némi  péksüteményt,  felmelegítette,  és  nekilátott.  Közben bekapcsolta  a  tévét.  Hátha lát  benne
valami  jót,  addig  is  eltereli  a  gondolatait.  Keresgélt  a  csatornák  között,  de  nem talált  semmi
érdekeset. Már épp át akarta kapcsolni a helyi tévét, amikor Rosa házára lett figyelmes. Gyorsan
felhangosította. Hallotta, hogy egy kocsi leparkol a háza előtt, de most nem érdekelte. Kizárólag arra
tudott figyelni, amit a tévében hallott. Rosa meghalt. Valami baleset történt. Elütötte a zebrán egy
autó, és otthagyta. Sötét sejtelem ébredt benne. Csak az zakatolt az agyában, biztos, hogy az apja
tette. Hiszen Rosa mindent tudott róla és a múltjáról… Észrevette, hogy valaki figyeli. Viviana volt az.
Fel sem tűnt neki, amikor bejött.

– Én akartam elmondani neked – szólt halkan az aszszony.

– Reméltem, nem nézed ma a tv-t.

– Ki akartam egy kicsit kapcsolódni. Valami könnyed műsort kerestem… – mondta a lány, és maga
elé bámult.

Már  sírni  se  tudott.  Annyi  fájdalom volt  benne,  nem tudta  volna  szavakkal  kifejezni.  Egy  hét
leforgása alatt elveszített mindent…

– Gyere át, Emília, aludj ma nálunk! Nem jó ilyenkor egyedül– mondta kedvesen Viviana.

– Meg kell birkóznom a helyzetemmel. Teljesen egyedül maradtam. Meg kell tanulnom gondoskodni
magamról.

– Nem vagy egyedül, Emília. Tudom, hogy nehéz ezt a sok szörnyűséget feldolgozni, de nem vagy
egyedül. Itt vagyunk neked. Persze hogy talpra kell állnod, de nem most. Mi mindenben támogatunk.
Most legyél gyenge, sírd ki magad! Aztán fokozatosan segítünk talpraállni – biztatta Viviana.

Emília elfogadta az ajánlatot. Összepakolt néhány dolgot, és átment a Chayo házba. Nem volt kedve
egyedül maradni a félelmeivel, ezzel a házzal, és a lehetőséggel, hogy apja hazajön. Még nem érezte
magát elég erősnek szembeszállni vele. Most, hogy mindent, és mindekit elveszített, ami fontos…
Viviana nagyon tapintatos volt. Alig kérdezett, és még a vendégszobát is felajánlotta, hogy ne kelljen
az emeletre felmennie, ahol Nando szobája van. Pár napig látni se lehetett. Alig evett. Csak ült, és
bámult ki az ablakon. Próbálta megemészteni a történteket, összeszedni a gondolatait és az érzéseit
a folytatáshoz. Egy teljesen új életet kell berendeznie, és ez nem volt könnyű. Sosem volt semmi
gondja, és most hirtelen megannyi szakadt a nyakába. Először is valami munkát kell találni az iskola
mellett.  Nem akart  Enricon élősködni.  Biztos volt  benne,  hogy talál  olyan munkát,  ami mellett
tanulni is tud. Elhatározta, hogy az esti iskolát választja. Lassanként elkezdett a jövőbe nézni, és
gyógyult a lelke. Egyre többet ment ki a szobájából, majd ült le a kertbe Viviánával beszélgetni.
Egészségesebb lett a színe is, és ennek a vendéglátói szívből örültek. Nem gyötörték már rémálmok



sem, nyugodtak voltak az éjszakái. Egyik este felriadt. Úgy érezte, valaki van a szobában. Felült, és
észrevett egy alakot a sötétben. Gyorsabban vert a szíve, és kereste a lámpakapcsolót. De mikor
meghallotta a hangot, megnyugodott.

– Csak én vagyok, Emília! – mondta a hang.

– Nando! Mit keresel itt?

– Anyám elmondta, mi történt, és hazajöttem, hogy lássam, jól vagy-e. A hajnali géppel már megyek
vissza, de látnom kellett. Egy levelemre se válaszoltál.

–  El  sem  olvastam,  Nando!  Ne  írj,  kérlek!  Nekünk  nincs  jövőnk!  Az  anyukám  a  te  apukád
édestestvére. Mi rokonok vagyunk! Mi nem szerethetjük egymást!

– Ez nem igaz!

– Nando, ez így van! Ha elfogadod, ha nem!

– Fél év múlva lejár a szerződésem. Hazajövök, és minden jó lesz, mint régen.

– Nando, értsd meg, mi ketten nem létezünk! Maradj Franciaországban, építsd a karriered, és vedd
el Thaliát. Ez lesz a legjobb. Én már akkor sem tudnám veled újrakezdeni, ha nem így állnának a
dolgok. Becsaptál, ezt sose felejtsd el!
– Mire esküdjek meg, hogy nem tudtam Thaliáról?! Innen még egyedül indultam, ő a gépen várt. Ott
szembesültem a helyzettel. Kérdezd meg apámat, most már biztos elmondja az igazat. Sikerült neki
ellenem fordítania téged. Elérte a szándékát– sütötte le a szemét Nando. Emília látta a fájdalmat a
szemében. Ő is azt érezte, amit a fiú, de tudta, hogy ezt az érzést muszáj elnyomnia magában.

– Ne esküdj, ez már úgysem számít! – mondta a lány. Nando hirtelen felállt, odalépett hozzá, és
hosszan megcsókolta. Aztán szó nélkül elment
Emília szeméből patakzottak a könnyek. Úgy érezte, Nando örökre kilépett az életéből. Nem is
sejtette, hogy ennyire fog fájni, ha ez megtörténik. Könnyű azt mondani, hogy szakít, de nem olyan
könnyű megtenni, és elfogadni. Pár nap alatt aztán összeszedte magát, és hazament. Furcsa volt a
ház,  hogy  olyan  üres.  Minden  Rosára  és  az  apjára  emlékeztette.  Nem akart  sírni.  Felment  a
szobájába, ott ki tudta zárni az elmúlt hetek szörnyűségeit. Hiszen ott képzelhette azt, hogy minden
rendben van. Rosa a konyhában serénykedik, apja pedig a télikertben olvas. Nem bírta elviselni a
magányt az emlékek között. Reggel lement, úszott egyet a tengerben. Amikor a partra ért, hosszan
nézte lentről a házat, és elhatározta, teljesen új életet kezd. Előkeresett néhány dobozt, és mindent,
ami a régi életére emlékeztette, elcsomagolt. Gondolta, majd vesz új holmikat, ha talál munkát.
Ezután pedig átrendezte az egész lakást. Nem akarta a szerettei hiányát érezni, akárhányszor belép.
Meg félt  is  egy kicsit  a  múlttól.  Annyi  furcsaság történt  ebben a házban,  mióta apja  is  olyan
különösen kezdett viselkedni. Mintha valami rossz és gonosz múlt újjáéledt volna körülötte. Még
mindig nem tudta, mi történt a születése estéjén. De talán nem is akarta ezek után. Túl sok itt a titok.
Ide-oda tologatta egész nap a bútorokat, kereste a legjobb helyet nekik. Éjszakára sikerült teljesen
befejezni a rendezkedést. Nyugodtan és boldogan feküdt le. Csakhogy az álma nem volt jó. Megint
látta magát véresen egy autóban. Nagy fájdalmat érzett a hasában. Odakapott, még mindig vérzett.
Gyengének érezte magát, kiáltani akart, de nem jött ki hang a torkán. Nem tudta még a kezét sem
felemelni. Aztán hirtelen ott feküdt a fekete szobában. Fájt a hasa most is, de még nem vérzett. A
tükörből két férfit látott még a közelben, de a fejét sem tudta megemelni, hogy megnézze, kicsodák.
Majd odalépett egy ismeretlen férfi, és beadott neki valamit. Ettől pár perc alatt elkábult. Nem
érzett semmit, és nem látott tisztán. Aztán felriadt. Folyt róla a víz, és folytak a könnyei is. Nem



tudta mire vélni ezeket az álmokat.  Soha semmi szörnyű dolog nem történt vele.  Nem értette,
honnan jönnek ezek a gondolatok, és a képek, ismeretlen érzések és emberek. Lezuhanyzott, és
lement. Még ma is rengeteg feladat várt rá. Be kellett vásárolni, hiszen nem sok minden volt a
hűtőben, és valami munkát is kellett találnia. Behozta az újságot, öntött egy pohár narancslevet, és
rögtön fellapozta az álláshirdetéseket. Nem volt kíváncsi, hogy mit ír az újság az itt történtekről.
Olvasgatta a hirdetéseket, de semmi megfelelőt nem talált. Vagy eladót kerestek egy boltba, vagy a
gyárba,  gépsor  mellett  dolgozhatna.  Egyikhez  sem érzett  túl  sok  elhivatottságot.  Még egyszer
elkezdte átböngészni, hátha valami elkerülte a figyelmét. Ekkor az első lap alján talált egy apró
betűs hirdetést. Titkárnőt kerestek a Rodena Mérnöki irodába. A munkaidő kedvezőnek tűnt. Kilenc
és tizenhat óra között kell bent lennie. Emellé még az esti iskola is beleférne. A pénz is elfogadható
volt. Ekkora összegből megoldódna a ház fenntartása. Rögtön hívta a megadott számot, és nagy
meglepetésére két órával későbbre kapott is egy időpontot. Akkor a vásárlást utána fogja elintézni.
Nem emlékezett erre a cégre, pedig valahol ott volt a főtéren. Remélte, alkalmasnak találják a
munkára, és neki is tetszik majd. Semmi kedve nem volt elmenni valami boltba, és mosolyogni
reggeltől estig. Jobb szeretett volna egy íróasztal mögött ülni, elvégezni a munkát, és hazamenni.
Nem akarta, hogy bárki kérdezze, vagy sajnálattal nézzen rá. Elég nehezen találta meg az irodát. Az
egyik boltegyüttes legtetején volt. Egy nagyon kedves hölgy fogadta, hatalmas pocakkal. Már alig
tudott mozogni, Emília sejtette, hogy helyette keresnek ide embert. Az iroda nem volt túl nagy, ám
barátságos hangulatú.  Egy kisebb részből  állt,  ahova a lift  nyílt.  Itt  volt  egy íróasztal,  és több
hatalmas virág. Jobbra egy másik helyiség, amolyan tárgyaló-féle. Balra, zárt ajtók mögött, szintén
egy iroda. A hölgy nagyon kedves volt, szóval tartotta, amíg várnia kellett a főnökre. Így megtudta
tőle, hogy pontosan, mi lenne a feladata, és hogy ő tanítaná be. Aztán elmegy szülési szabadságra,
amit  nem  sietett  el,  hiszen  már  csak  nyolc  hete  van  a  kis  jövevény  érkezéséig.  Negyedórát
beszélgethettek,  mire  egy  hang  kiszólt  az  irodából,  hogy  bemehet.  Amikor  belépett,  csak  egy
hatalmas széket látott. Háttal volt neki, és aki benne ült, valamit rajzolt. Eljátszott a gondolattal,
vajon milyen lehet. Elképzelt egy kicsit őszülő, középkorú férfit, aki nagyon udvarias, határozott és
tárgyilagos. Elvárja a pontos munkát, de mindig úriemberként viselkedik. Amikor megfordult a férfi,
és elmosolyodott, Emíliának még a lélegzete is elállt. Egy magas, jóképű és kedves fiatalembert
látott, olyan igazi álomférfit. Dús barna a haja, barna a szeme, és kedves a mosolya… Magas alakja
mellett, erős karjai között pedig biztonságot talál a nő. Kislányként ilyennek képzelte a herceget a
fehér lovon. Óvatosan belecsúsztatta a kezét a férfi felé nyújtott kezébe. Félt, ha megérinti, köddé
válik. A férfi is valami hasonlót érzett, amikor megpillantotta a lányt. Egy gyönyörű lány állt előtte,
hosszú hollófekete hajjal, és mélybarna szemekkel. Teljesen belefeledkezett a lány tekintetébe, még
levegőt is alig mert venni. Néhány perc telt el így. Aztán a férfi törte meg a csendet.

– Marco Rodena! – nyögte ki, és elengedte a lány kezét.

– Emília Vivas! – mutatkozott be a lány is, és helyet foglalt.

Zavarban voltak mind a ketten. Marco próbálta lefolytatni az interjút, de az egész olyan zavartnak
tűnt. Még fél óráig se tartott, de Emília nem is bánta. Nem értette, mi történt vele odabent. Szinte
megbabonázta a férfi. Soha ilyet még nem érzett. Egész nap csak ő járt az eszében. A tekintete, a
mosolya, az erős karja. A kedvesség, ami áradt a lényéből. Nem is értette, miért gondol erre. Hiszen
most van túl egy nagy szakításon. Most nem kellene férfira gondolnia. És mégis minden percben az
interjú pillanatai elevenedtek meg az emlékezetében.

Marco is csak ült a rajzai felett, és álmodozott. Még ki se tette a lány a lábát, már kérte Mariát,
jelezze neki, hogy holnap kezdhet, és tanítson meg neki mindent. Aztán megkezdheti a szabadságát.
A férfi nem tudta, mi történt. Soha nem fordult elő vele, hogy ne tudjon megszólalni, és mereven
bámuljon valakit. De ez a lány olyan gyönyörű volt, olyan fiatal, és mégis olyan szomorú. Várta a
másnapot, hogy újra láthassa. Úgy érezte magát, mint egy tinédzser, aki az imádott lányt nem meri



elhívni randira, csak a távolból figyeli. Ismerős is volt neki valahonnan a lány. Az este folyamán
előkereste  az  összes  régi  képet,  és  az  egyiken felismerte.  Azon,  ami  lent  készült  a  parton az
elutazását megelőző nap. Nando barátnője volt. Már akkor is megigézte őt. Sokat beszélgettek azon
a napon, míg Nando rá nem szólt. Emlékezett a finom hangjára, a mozdulataira, kedves szavaira.

Emília hazaérve megkapta az üzenetet, hogy holnap reggel kezdhet is. Nem tudta, boldog-e ettől,
vagy sem. El sem tudta képzelni, milyen őrültségre lesz képes, ha a férfi mellett lesz egész nap.
Hiszen már most másra se tud gondolni… Megcsinálta a vacsorát, meg holnapra az ebédet. Próbált a
tévére koncentrálni, de nem nagyon sikerült. Maga sem értette, mi vonzza így a férfiban. Félt, talán
ez nem is igazi vágy, csak az egyedüllét és a csalódottság. Nem szerethetett ilyen hamar ki Nandoból!
Nem hitt sosem abban, hogy lehet szerelem első látásra. Már majdnem elkészült, amikor csöngettek.
Nagyon meglepődött. Nem is sejtette, ki lehet az. Tudomása szerint nagyjából az összes igaz barátja
országon kívül van. Hetty még tavaly ment ki Amerikába színészetet tanulni, Thalia pedig lelépett
Nandoval. A többi ember körülötte csak felületes ismeretség. Néha szórakozni járni, vásárolni menni
nagyon jó velük, de mélyen beszélgetni, titkokat megosztani csak Hettyvel tudott. Még ilyen távol is
ő az egyetlen, akire minden titkát rábízza, és akinek ad a véleményére. Egy-egy fontos döntése előtt
képes heteket várni, az ő levelére. Kinyitotta az ajtót, és azt hitte csak a szeme káprázik. Hetty állt
előtte.  Becsukta  a  szemét,  majd  újra  felpillantott,  hátha  csak  képzelődik.  De  még  mindig  ott
mosolygott előtte a lány.

– Kinyithatod a szemed, itt vagyok – nevetett rá Hetty.

– Olyan furcsa volt, azt hittem csak képzelődöm. Nem is írtad, hogy jössz – mondta még mindig kicsit
zavartan Emília.

– Mert nem is tudtam, hogy jönni fogok. Anyuval beszéltem, ő mesélte, hogy valami nincs rendben
nálatok. Nem tudtam kivárni a következő leveledet.

– Nem is tudtam volna, mit írjak le. De gyere be! Épp most lettem kész a vacsorával – hívta be a lányt.

Leültek egy pohár ital mellé, és Emília elmesélt mindent részletesen. Jól esett neki, hogy valakinek
így kibeszélheti a történteket. Nandot, az apját és Rosát. Most érezte csak valójában, milyen nehéz
volt elviselni ezeket a szörnyű dolgokat. Elfojtani a bánatát, és cipelni magában. De most itt volt
Hetty, előtte nem kellett erősnek lennie. Benne bízhatott, úgyhogy a teljes valóságot mondta el az
apjáról is. Látta, hogy a barátnője is mennyire megdöbben, aztán csak némán átölelte. Aztán Emília
kicsit  vidámabb dologra  terelte  a  szót.  Beszélt  Eudoardoról  egy  keveset,  és  Marco Rodenáról.
Elmesélte az egész interjút, az érzéseit akkor és most, és hogy egész nap csak a férfi körül forogtak
a gondolatai. Hetty sejtelmesen mosolygott.

– Csak nem szerelmes vagy?

– Nem is ismerem, hogy lennék belé szerelmes?

–  Talán,  mert  ez  a  sorsod.  Nem szabadna tiltakoznod ellene.  Lehet,  hogy  egymásnak vagytok
teremtve – mosolygott sejtelmesen a lány.

– Te tudsz valamit, amit én nem?

– Nem is emlékszel rá? Nando kimosta akkor az agyad?

– Nem értem!



– Két éve azt a fiút búcsúztattuk a tengerparton. Nagy mulatság volt sütéssel meg ilyesmivel. Jól
éreztük magunkat. Különösen te. Nagyon egymásra találtatok… A játékban, ti voltatok a legjobb
páros, és sok közös témátok is volt, amíg…

– Nando neki nem ugrott.  Meg nekem is.  Emlékszem, hogy szakítani akart,  mert azt gondolta,
megcsalom.

– És te mellette maradtál. De akkor ott valami elkezdődött köztetek, ami talán most tör a felszínre –
mondta Hetty.

Nagyon sokáig beszélgettek még. Reggel nehezen kelt ki az ágyból, de tudta, menni kell, hiszen
várja a munka. Gyorsan bekapott néhány falatot reggelire, és elindult. Azt tervezte, munka után
Hettyvel ebédel. Maria már várta. Széles mosollyal az arcán, és egy jó kávéval. Nem sok mindent
kellett  elvégezni,  és  Emília  gyorsan  tanult.  Délben  Maria  már  egyedül  is  hagyta,  és  elment
vizsgálatra. Emíliának eszébe jutott, hogy nem látta ma még Marcot. Az iroda ajtaja zárva volt. Talán
nincs is itt – gondoltaÉpp a napi posta iktatásával foglalatoskodott, amikor kinyílt a liftajtó. Marco
lépett be az irodába. Egy pillanatra megtorpant, de igyekezett határozottnak tűnni. Megfogadta,
amennyire csak lehet, hidegen viselkedik a lánnyal. Túl jóban volt Nandoval ahhoz, hogy megint
összetűzésbe  kerüljenek.  Csakhogy  az  elhatározását  olyan  nehéz  volt  betartani!  Ahogy
megpillantotta a lányt, hevesen vert a szíve, és remegett a lába. Emília is hasonlót érzett, alig mert
felnézni a papírok közül. Nem akarta, hogy elborítsa ez az érzés. Túlságosan fájt az előző, és ki tudja,
Marco is meddig marad… Hiszen egyszer már elment innen.

– Jó napot! Kérem, hozzon be nekem egy kávét! – mondta Marco, és beviharzott az irodába.

– Jó napot! Máris! – válaszolta Emília, de ezt már inkább csak az ajtónak mondta. Látszott a férfin a
zavarodottság, ám most olyan hűvös volt.  Gyorsan összekészítette a kávét.  Még jó, hogy Maria
elmondta, hogyan szereti. Bekopogott, és csak akkor lépett be, amikor a hívást hallotta.

– Itt a kávé, uram!

– Köszönöm! De szerintem elhagyhatjuk ezt a hivatalos formát. Mariával sem volt szokásunk, mi
pedig ismerjük is egymást.

– Igen! – oldódott fel kissé el Emília. Tehát ő felismerte– nyugtázta magában. A férfi is elmosolyodott,
látta, hogy a lány szintén megismerte őt.

– Ülj le egy kicsit!

– Nem, rengeteg dolgom van még! – hárította el tartózkodóan a lány. Attól félt, hogy a férfi rákérdez
Nandora. Nem volt kedve most erről beszélni. Ám azt sem akarta, Marco azt gondolja, hogy még
együtt vannak. Nandoval nem lesz közös jövőjük, nincs mire várnia. Így hát akart adni esélyt egy új
kapcsolatnak. Marcoval…

– Ha a főnök azt mondja, ne dolgozz, tedd azt! – szólt viccelődve a férfi, majd kedvesen folytatta. –
Régen találkoztunk már…

– Igen. Két éve. Akkor mentél el innen. Hogyhogy visszatértél?

– Mindig is így akartam. Csak tanulni mentem el. Távolabb jobb iskolák voltak, mint a környéken.
Szerettem volna  az  építészetet  más  perspektívából  is  látni.  És  most  a  szülőfalumat  szeretném



csinosítani. Most tervezem a saját házamat is lenn a parton.

– Az nagyon jó! Látom, sok elképzelésed van a jövőre…

– És Nando, hogy van? Még a helyi csapatban játszik?

–  Nem,  Nando nincs  az  országban.  Kapott  egy  lehetőséget  Franciaországban,  és  átköltözött  a
menyasszonyával.

– Sajnálom. Nem tudtam, hogy ti már nem vagytok együtt.

– Semmi baj! Ennek így kellett lennie – mondta Emília.

Lassan visszatértek a munkához. Emília a könnyeivel küszködött. Nem hitte, hogy ilyen nehéz lesz
erről az időszakról beszélni. Nem tudott szabadulni a szörnyű dolgoktól, amiket az utóbbi időben
megtudott. A férfi érezte, hogy valami más baj is lehet még a lány szomorúsága mögött, nemcsak a
szakítás Nandoval. Ha már van menyasszonya, Emíliát nem viselheti meg ennyire. Marco titkon örült
a hallottaknak, mert szeretett volna közelebb kerülni a lányhoz. Maga se tudta, milyen erő vonzza,
de nem akarta őt többé elengedni. Bárcsak már most megmondhatná neki, hogy szívesen találkozna
vele munkaidőn kívül is! De még nem volt elég bátorsága… És nem is akarta így lerohanni. Valami
romantikusabb módon szerette  volna a  tudtára adni  a  vonzalmát.  Csak rajzolgatott,  és  közben
figyelte a lányt. Gyönyörű arcát, kecses alakját, bájos mozdulatait. Rádöbbent, hogy eddig minden
lányban, őt kereste. Bízott benne, hogy lehet majd közös jövőjük. Talán ő sem hagyta hidegen a lányt
– reménykedett. Hiszen emlékezett rá. Pedig két év hosszú idő!

Emília érezte a férfi figyelő tekintetét. Alig tudott a munkára koncentrálni. Bárcsak becsukná az ajtót,
ahogy eddig is! – fohászkodott. A szíve hevesebben vert, és remegett a keze. Fél négykor Marco
felállt, elköszönt.
- Ma már nem jövök vissza – mondta.

Emília kicsit csalódott volt. Szerette volna, ha együtt mennek ki, és néhány szót tud váltani a férfival.
Ha  nem  volt  a  közelében,  hiányzott.  Lehet,  hogy  Hettynek  igaza  volt.  Őket  a  sors  rendelte
egymásnak,  azért  kellett  most  megtudnia  mindent,  és  elengedni  Nandot.  Nem  sokkal  később
csengett a lift. Ki érkezhet ilyenkor? Senki nem volt előjegyezve – csodálkozott a lány. Egy futár jött,
hatalmas virágcsokorral. De ami a legmeglepőbb volt: neki hozta. Emília átvette, és rögtön kereste a
kártyát. Csak remélte, hogy nem Nando újabb kísérlete… A papírt két szál közé becsúszva találta.
„Találkozzunk ma hétkor a parton, a nagy sziklánál. Marco” – állt rajta.

Elmosolyodott. Azonnal nyúlt a telefonért, lemondta Hettyvel a vacsorát. Bár először vonakodott a
találkozástól, azonban Hetty is megerősítette az érzéseit: itt a nagy alkalom… Aztán sietett haza. A
barátnője  még  átjött,  hogy  segítsen  ruhát  választani,  és  hogy  biztassa,  nehogy  elveszítse  a
bátorságát, és végül ne menjen el… Jó érzés volt, hogy itt van. Van kivel megosztani a félelmet, a
bánatot és az örömöt. Felajánlotta, aludjon ott, de Hetty ellenkezett: hátha nem egyedül jön haza…
Emília csak mosolygott. Nem hitte, hogy ilyesmire sor kerül ma. Az érzései még saját maga előtt sem
voltak tiszták. Nem szerette volna azzal megbántani Marcot, hogy ő lesz a búfelejtője. Hetty egy
vékony, hosszú ruhát adott rá, meg egy kis bolerót. A haját kisimította egyenesre, és egy fehér
virágot tűzött bele. Aztán megállapította: ebből bizony együtt töltött éjszaka lesz! Emília egy puszit
nyomott Hetty arcára, és elindult. Már egy kicsit késésben volt, ezért szedte a lábát. Nem is értette,
mi az az erő, ami vonzza őt a sziklához. Nem tudta, mit vár ettől az egésztől. Azt sem tudta, Marco
mit  szeretne.  Amint  közelebb ért,  meglátott  egy  alakot  a  szikla  tövében.  Kicsit  lassított,  hogy
megbizonyosodjon, biztos Marcot látja. Amikor az alak észrevette, felállt, és elindult felé. Emília már



tudta, hogy Marco az.

– Jó estét! – köszönt mosolyogva. Marco pár percig meg sem tudott szólalni, csak nézte a lányt, és
igézőbbnek találta, mint valaha. A virág kiemelte bájos arcát, gyönyörű szemét. Emília érezte, hogy a
férfi milyen megbabonázva bámulja. – Mi az? Miért nézel így?

– Csak mert elragadó vagy ebben a ruhában. Ne haragudj!

– Csodaszép volt a virág! Köszönöm! – mosolygott a lány. Érezte a férfi elfogódottságát, és a saját
zavarát is. – Minden kezdő alkalmazott ilyen gyönyörű csokrot kap?

– Nem! Rajtad kívül még soha senkinek sem vettem virágot.

– Akkor ez igazán nagy megtiszteltetés. Nem is tudom, mivel érdemeltem ki… – nézett rá a lány a
férfira.

Megálltak, és nézték egymást a naplementében. Szavak nélkül is tudták a választ mindketten. Vibrált
a levegő közöttük. Emília érezte a vágyat, ami a férfihoz húzza, és érezte Marco vágyát is, de nem
akarta elsietni, becsapni a férfit. Szerette volna, ha az érzései letisztulnak. Akkor akarta kecsegtetni,
ha  már  komolyan  tudja,  mit  is  akar  tőle.  Felejthetetlen  estét  töltöttek  együtt.  Nagyon  sokat
beszélgettek, Marco még az épülő házát is megmutatta a parton. A lány el volt ragadtatva tőle.
Gyönyörű, nagy volt és a panoráma még szebb volt, mint az ő házukból. Szinte átbeszélgették az
éjszakát. Hajnal felé kísérte haza Marco, mikor már csaknem kelnie kellett volna. Emília még nem
akarta, hogy vége legyen ennek az estének.

– Lassan úgyis indulnom kell dolgozni, a kávézó pedig most nyit. Mi lenne, ha meginnánk egy kávét,
és onnan mennénk munkába? – vetette fel a lány.

– Szerintem nem jó ötlet! Olyan kicsi ez a város! Mindenki észrevenné, és tudni vélné, amit nem kell.
És azt szeretném, ha előbb letisztáznád magadban az érzéseidet. Bántana, ha csak azért lennél
velem, mert így könnyebb Nandot elfelejteni…– válaszolta a férfi.

A lány hálás volt, amiért nem neki kellett ezt kimondania. Megnyugtató volt Marco figyelme, hogy
ráérez  az  ő  minden  rezdülésére,  titkos  gondolataira.  Nyomott  a  férfi  arcára  egy  puszit,  és
elköszöntek egymástól. Boldogságban úszva csukta be maga mögött az ajtót. El sem hitte, hogy egy
férfi lehet ennyire kedves, figyelmes és jóképű! Nandoval sosem érezte, hogy valaha is teljes szívvel
figyelne rá. Nagy ritkán ő is tudott ugyan romantikus lenni, de a saját dolgain kívül szinte semmit
nem jegyzett meg tartósabban. Az pedig elképzelhetetlen volt, hogy magától vegyen észre valamit
Gyorsan  felhívta  Hettyt.  Elmesélte  a  történteket,  és  megígérte,  ma  délután  mindenképpen
megisznak együtt egy kávét. Lezuhanyzott, átöltözött, és elindult dolgozni. Kilenc előtt pár perccel
érkezett meg. Már nagy volt a nyüzsgés. Marco tegnap egészen elfelejtette, hogy ma érkeznek az
amerikai vendégek. Egy nagy bevásárló centrumot terveznek együtt a város határában. Egy szót sem
tudtak váltani egész nap. Emília csak sürgött forgott a kávéval, az üdítővel, és próbálta befejezni a
munkáját. Jól el is fáradt a nap végére. Még elköszönni sem tudott a férfitól, mert a tárgyalóban zárt
ajtók mögött zajlottak a megbeszélések. Kicsit csalódott volt. Remélte, folytatódhat a tegnapi szép
estéjük… Lassan elsétált a kávézóba. Hetty még nem volt ott.  Kért egy kávét,  és várt.  Közben
végiggondolta a Nandoval töltött időket, és azt, milyen volt a tegnap este Marcoval. Össze sem
lehetett hasonlítani. Igaz, Nandot szenvedélyesen szerette… Ugyanezt Marcoval szemben nem érzi.
Ám szereti, és nyugodt mellette. Ő az a férfi, akivel akár családot is el tudna képzelni. Aztán lehet,
hogy idővel a szenvedély is megjön. Szerette Marcot. Bár sokkal csendesebb érzés volt, nem olyan
tomboló, mint az előző szerelme, mégis erős. Hiszen már most bántja az is, ha egy nap nem tudnak



beszélni. Hiányoznak neki a férfi kedves szavai. Közben megérkezett Hetty. Emília elmesélte az
egész tegnap estét és mai napot is.

– Ez egy fontos projekt! A polgármesteri hivatal bízta meg, biztos sok pénz a cégnek. Nem szabad
haragudnod rá, hogy ma nem ért rá foglalkozni veled – mondta Hetty a hallottak után.

– Nem is haragszom! Csak jó lett volna, ha egy nappal később jönnek – mosolygott Emília.

– Biztosan egész éjjel bent lesz az irodában – vélte Hetty. Szerintem vegyünk egy szép inget, hogy
reggel legalább az tiszta legyen, és vigyél neki reggelit is. Hátha akkor lesz időtök kettesben néhány
szóra az irodában – tanácsolta.

Egész  délután  boltról  boltra  jártak,  hogy  találjanak  valami  szép,  Marcohoz  illő  inget.  Együtt
vacsoráztak, majd búcsút vettek egymástól, és hazamentek. Emília most hirtelen nagyon egyedül
érezte magát a lakásban. Se Rosa, se Hetty, és ma este Marcoval sem találkozik. Bekapcsolta a tévét,
hátha van valami érdekes műsor, de igazából semmi nem kötötte le. Eszébe jutott, hogy még a
postaládát sem nézte meg. Kiment behozta a küldeményeket, és letette a konyhaasztalra. Látta,
Nandotól is van levél, de fel sem emelte. Majd holnap megnézi – határozta el. Lefeküdt aludni. Talán
gyorsabban telnek az órák, míg újra láthatja MarcotDe az éjszaka nem volt nyugodt. Újra ugyanazok
az álmok gyötörték. Érezte a fájdalmat, az ajtóhoz is alig bírt kikúszni. Annyira valóságosak voltak a
kínok, hogy ébren is átélte. Elért valahogy az ajtóhoz, de az zárva volt. Nem tudta, akkor honnan
jöhet a zaj. Az apja és az ő szobaajtaja nyitva volt, ez az ajtó pedig zárva. Több ajtó nem is volt az
emeleten. Kezdte azt hinni, megőrül. Visszakúszott a szobába, és megpróbált aludni. Lassan véget
ért a szenvedés, elmúlt a fájdalom. Reggel kicsit gyűröttebben ébredt, mint szokott,  és nagyon
nehezen tért magához. De azért sikerült kilenc előtt beérnie. Hetty jól sejtette, Marco ott aludt a
rajzasztalra dőlve, egy csomó tervrajz mellett. Emília elkészítette csendben a kávét, kipakolta a
péksüteményeket a tányérra, és bevitte a tárgyalóba. Marco a friss kávé illatára lassan kinyitotta a
szemét. Meglátta Emíliát, és elmosolyodott.

– Jó reggelt! – köszönt a lány kedvesen. – Mikorra jönnek az urak?

– Negyed tíz felé! – hallatszott Marco álmos válasza.

– Akkor ideje felkelni, hamarosan kilenc óra! Hoztam neked tiszta inget, itt a kávé és a reggeli.
Remélem, az ing jó lesz!

– Vettél nekem egy inget? – kérdezte meglepetten a férfi.

– Kénytelen voltam, mivel nem tudom, jelenleg hol laksz, így nem törhettem be… A tiszta ing pedig
elkel, ha ilyen fontos emberek vannak itt – mosolygott Emília.

Marco nézte a lányt,  amíg elkészítette a reggelit,  közben kortyolta a kávét.  Valami most olyan
furcsának tűnt  rajta.  Még szomorúbb volt  a  szeme,  és  olyan  nyúzott  volt,  mint  akit  hatalmas
fájdalmak gyötörtek.

– Valami baj van? – kérdezett rá Marco.

– Nem, miért?

– Csak kérdeztem – válaszolta Marco. Nem akarta firtatni, amíg Emília nem mondja el magától. A
lány sejtette, hogy észrevehetők rajta a tegnap éjjeli szenvedés nyomai, és hálás volt a férfinak,



amiért ilyen tapintatos.

– Nagyon kedves volt tőled az ing meg a reggeli. Nem is érdemlem meg, azok után, hogy tegnap egy
szót sem szóltam hozzád.

– Semmi baj! Nem ingyen van! – mosolygott tovább a lány.

– És mit kérsz érte cserébe?

– A bál hetén pénteken nem szeretnék dolgozni.

– Töltsük együtt a napot? De nekem, muszáj bejönnöm, ha már asszisztensem sincs.

– Hetty azon a hétvégén utazik vissza, és szeretnék egy napot vele lenni. A bál után rögtön indul a
gépe.

– Rendben! – mondta a férfi.

Közben megérkeztek az amerikaiak. Attól a perctől kezdve Emília megint nem látta Marcot. Az
éjszakái  egyre  nyugtalanabbak  voltak.  De  napközben  igyekezett  nem tudomást  venni  róla,  és
kitartani. Egy hét telt el így. A hétvégén Hetty elmegy, és már neki sem tud panaszkodni – kesergett
magában. Igyekezett csak a bálra koncentrálni, és a ruhára, amit majd felvesz – de éjszaka az álmok
legyőzték. Sokkal erősebbek voltak nála. Csak nem értette őket. Egyik este épp leült egy tál eperrel
a tévé elé, hogy megnézzen egy filmet. Már az ölébe vette a tálat, és nyúlt a távirányítóért, amikor
csengettek. El sem tudta képzelni, ki lehet az. Hetty az édesapjával vacsorázik, más meg ki jöhetne?
Csengettek még egyszer. Kikászálódott a tál alól, és kinyitotta az ajtót. Nagy meglepetésére Marco
állt vele szemben.

– Szia! Hát te? – kérdezte csodálkozva.

– Látni szerettelek volna! – mondta a férfi.

– Gyere be! Épp egy filmet néztem volna. Kérsz valamit inni?

– Egy pohár víz jól esne. Köszönöm!

– És kész a nagy projekt?

– Igen, szerdán viszem a hivatalba bemutatni.

– Biztos nagy sikere lesz.

– Annyira sajnálom, hogy így elhanyagoltalak az elmúlt egy hétben.

– Semmi baj, ez a munka fontos volt. Mielőbb el kellett vele készülni. És itt van most Hetty. Nehéz
lett volna, ha választanom kell kettőtök között – válaszolta Emília. Még sokáig beszélgettek. Emília
nem bírta tovább. A férfi épp a házáról beszélt, amikor a lány hirtelen odahajolt, és megcsókolta.
Marco meglepődött, ahogy a puha ajak hirtelen rátapadt az övére. Aztán amikor túl volt az első
meglepetésen, visszacsókolt. Forró és szenvedélyes volt a csók, Emíliának még a lélegzete is elakadt.
Az agya tudta, hogy ezt még nem szabadna, de a vágy elöntötte a testét, és már képtelen volt
ellenállni. Érezni akarta a férfi ölelését. Valami elementáris vágy alakult ki, eltűntek az észérvek,



minden ellenérzés, csak a kölcsönös vágy izzott közöttük. A leküzdhetetlen szenvedély szinte égette
a  testüket,  azonnali  beteljesülésért  kiáltott.  Emília  odaadóan  tapadt  Marcohoz.  Érezte,  hogy
férfiassága már követelődzöen ágaskodik. Egész testét elöntötte a forróság, a vágy szinte minden
ízét átmelegítette. A kezét a férfi tarkójára helyezte, és szétnyílt ajkakkal kereste Marco száját.
Ajkuk olyan türelmetlen vággyal találkozott, karjuk, kezük úgy kapaszkodott a másikba, hogy erre
Marco még a legvadabb, legmerészebb álmában sem gondolt volna. Néhány hangfoszlány hagyta el
a száját, ahogy ajka lejjebb csúszott a lány finoman ívelt nyakára, aztán a keblei közé fúrta a fejét,
miközben karjaival tartotta a szinte hídba hajló derekát. Majd egyik kezét lassan lejjebb csúsztatta a
lány fenekére, míg el nem érte a combja tövét. Érezte, hogy minden porcikáját meg kell ismernie,
meg kell tapintania. Ahogy a szájával lassan végigcsókolta a lány egész testét, érezte, hogy az övé.
Hiszen Emília a legapróbb ujjmozdulataira is érzékien reagált.  Egyik kezével gyengéden a lány
kebleit simogatta, míg a másik kezével lesegítette a már régen kioldott melltartót, és ott állt előtte a
lány teljes szépségében. Minden mozdulatára olyan gyengéd választ kapott, hogy felszabadultan
merészkedett tovább, mert érezte, Emília teste és vágya tökéletes összhangban van az övével. A
karjába kapta a lányt, akinek tekintete tele volt vággyal, és tétova érzékiséggel, mint aki maga sem
tudja,  mi  történik  vele… A  hálószobába  érve  lassan  leengedte,  és  a  lámpa  derengő  fényénél
gyönyörködött benne. A keblére tapadt, Emília pedig teljes odaadással válaszolt, és önkéntelenül is
Marco ajkát kereste.  Aztán megérezte,  hogy Marco finoman szétfeszíti  combjait,  és megemelve
könnyű  testét,  beléhatol,  keményen,  szenvedélyesen.  Szájuk  összeforrt,  testük  egy  ütemre
hullámzott, és szinte lélegzetük is eggyé vált. Marco keze finom érzékiséggel kutatta, tárta fel teste
rejtett zugait. Emíliában egyre magasabbra csapott a szenvedély, teste lángolt, és valami eddig
ismeretlen érzés kerítette hatalmába. Úgy érezte,  szíve vadul kalapál,  sikoltani  szeretett  volna,
ösztönösen  átadva  magát  a  gyönyörnek,  de  érezte,  még  mindig  újabb  gyönyöröket  tartogat  a
számára az ölelés. Ez maga volt a tökéletes, a teljes egyesülés, ahol megszűnik a határ te és én
között. Aztán, mint a vég, villámként hasított rajtuk keresztül a beteljesülés. A hullámok lassan
csillapultak, de még képtelenek voltak elengedni egymást. Marco belefúrta fejét a lány hajába, és
szinte itta magába mámorító illatát. Ez így ment két napig. Marco jött este, és csodálatos éjszakákat
töltöttek együtt. Sétáltak a tengerparton, szerették egymást. Péntek reggel Marco kiment a teraszra,
meginni a kávét. Amikor visszajött, Emília látta, hogy könnyes a szeme. Hirtelen felkapta a kabátját.

– Mi vagyok én neked, Emília? Búfelejtő, amíg Nando távol van? Mi volt a terved? Meddig játszottál
volna velem? – kérdezte halkan, de annál keserűbben, azzal elviharzott.

Emília egy pillanatig állt értetlenül, aztán utánarohant, de Marco akkor már messze járt. Csak a
kocsi verte port láthatta. Amikor megfordult, megpillantott egy csokrot a kinti asztalon. A benne lévő
kártya be sem volt  csomagolva, így nem volt  nehéz észrevenni.  Odament,  és levette.  Gyönyörű
csokor volt, csupa vörös rózsából.

„Drága  szerelmem!  Már  csak  néhány  óra,  és  újra  a  karjaimba  vehetlek!  A  titkos  helyünkön
találkozunk ma este! A te egyetlen Nandod!”

Emília elejtette kezéből a kártyát. Már tudta, miért szaladt el így Marco, mi okozta a szomorúságát.
Azt hiszi, átverte, és csak addig kell neki, amíg Nando nincs itthon. Éppen az történt, amitől titokban
félt. Remélte, hogy ez csak valami félrevezetés, és Nando valójában nem jön haza. Nem akarta
elveszíteni Marcot. Elhatározta, hogy megkeresi, és mindent elmond neki. Otthagyott mindent, és
először Nandoékhoz ment. Biztosan tudni akarta, Nando hazajön-e a bálra, vagy sem. Enricot találta
otthon.  Elmondta neki  a  történteket.  Enrico bevallotta,  ő  mondta Nandonak,  hogy Marco és ő
egymásra találtak, mert a fiú nem nyugodott a történtek ellenére sem. De megnyugtatta a lányt: fél
évig semmiképp nem hagyhatja el Franciaországot, tehát az idei bált kihagyja. Emíliának nagy kő
esett le a szívéről. Szaladt az irodáig. Nagy meglepetésére, senkit nem talált ott. Be volt zárva.
Fogalma se volt, ezek után hol keresse a férfit, és miért nincs itt. Megkereste Maria címét, hátha ő



tudja, hol lakik, és elindult hozzá.
Marco már otthon volt. Már nem volt kedve a bálhoz, és dolgozni sem. Nem értette, miért bántja
ennyire ez az egész. Hiszen alig ismeri a lányt, csak háromszor találkoztak. Mégis nagyon fájt neki,
ami történt. Mintha ezer kést döftek volna a szívébe. Nem is tudta, miből gondolta, hogy fel tudja
venni a versenyt Nandoval, hogy birtokolhatja valaha is az ő helyét. Hiszen Emília egyszer már őt
választotta vele szemben, két évvel ezelőtt. Mégis azt remélte, most talán lehet valami közöttük.
Folyton a lány arcát, mosolyát látta maga előtt. Az érintését érezte a bőrén. Ezt nem tudta elviselni.
Szerelmes volt a lányba. Kellett neki. Mellette akart ébredni minden reggel… és Nando folyton
legyőzi. Haragudott Emíliára is, amiért áltatta és becsapta. Az egész délelőttött egy üveg whisky és
emlékei társaságában töltötte a kanapén. Mire Emília odaért, már a csengőt sem hallotta, így nem
nyitotta ki az ajtót. Emília állt ott egy ideig, aztán elment. Lassan sétált haza, és próbált erős lenni.
Elkeserítette,  hogy Nando képes tönkretenni az életét,  csak azért mert nem tudja elfogadni az
igazságot. Nem volt több ötlete, hol keresse Marcot. Megpróbálta felhívni kétszer is, de a telefonja ki
volt kapcsolva. Tudta, hogy nagyon megbántva érzi magát a férfi, és jogosan, hiszen nem mondta el
neki az igazat. De azért azt megengedhette volna, hogy legalább esélyt adjon a magyarázatra. Hetty
teljesen kiment a fejéből, meg a vásárlás és a holnapi bál is. Már nem is volt kedve az egészhez.
Amint meglátta, hogy a lány ott ül az ajtó előtt, futásnak eredt.

– Ne haragudj! Már itt is vagyok – mondta mosolyogva. De Hetty látta az arcán, hogy baj van.

– Mi történt, Emília? – kérdezte aggódva. És ő elmesélte a héten történteket. Hetty pedig átölelte, és
megnyugtatta.

Egész jól telt a nap, bár Emíliának azért nem volt olyan igazi kedve. Aggódott Marco miatt. Ruhát
vásároltak másnapra, sokat nevettek, és Hetty ott is aludt nála, mint régen. Egész éjjel rossz álmok
kínozták. Marcot látta egy ágyon hánykolódni. Fájdalmak gyötörték, és sírt. Emília szinte fizikailag
érezte a férfi fájdalmát. Szenvedett ő is, próbálta megérinteni a férfit, de nem tudta. Szólni akart
hozzá,  és  nem jött  ki  hang a  torkán.  Aztán felébredt,  s  csak  bámulta  a  plafont.  Megpróbálta
öszszeszedni magát, mert estére szép akart lenni. Ez a környék legrangosabb eseménye, remélte,
hogy Marco sem hagyja ki. Szerette volna ezt a kínos helyzetet még hétfő előtt tisztázni. Nem lett
volna jó Marcoval együtt dolgozni, ha ilyen puskaporos a levegő. Mire Hetty felkelt, ő már javában a
reggelit készítette. Valamivel el kellett ütnie az időt, hogy ne folyton Marcora gondoljon. Feltett egy
pakolást is, hogy a karikák eltűnjenek estére a szeme alól.

– Mi ez a jó illat? – jött le Hetty mosolyogva.

– Gondoltam, lakmározunk egy jó kis rántottát, paradicsommal.

– Az nagyon jó! Jól vagy? Látom a pakoláson át is, hogy nem sokat aludtál.

–  Próbálom elterelni  a  gondolataimat.  Nagyon szeretnék már néhány szót  váltani  Marcoval,  és
tisztázni mindent!

Egész nap azt várta, hogy elteljen végre az idő. Arra is alig tudott koncentrálni, amit Hetty mondott.
Attól félt, Marco mégse lesz ott, és akkor mindennek vége. Végre eljött a hét óra. Begördült Enricoék
kocsija a ház elé. Amikor beléptek a terembe, minden szem rájuk szegeződött. Lassan lépdeltek
lefelé a lépcsőn. Emília körbenézett. Látta az elismerő pillantásokat, de azt az egyet nem, amire várt.
Sok ismerőssel találkozott, mindenkivel váltott pár kedves szót. Találkozott egy volt osztálytársával,
aki felkérte táncolni. Már három táncot is letáncoltak, mire eljutottak odáig, hogy igyanak valamit.
Emília  nagyon jól  érezte magát,  nagyokat  nevetett  a  fiú  társaságában.  Nagy mókamester  volt!
Egyszer  megfordult,  mert  hallotta,  hogy  Enrico  szól  hozzá.  Amint  elnézett  Enrico  válla  felett,



megpillantotta Marcot. De nem örült annak, amit látott. A férfi meglehetősen jól szórakozott egy
nagyon dekoratív lánnyal. Látszólag elég bizalmas kapcsolatban voltak. Gyorsan elkapta a tekintetét,
nem akarta látni… És még őt bántotta a lelkiismeret! Pedig Marco elég hamar túltette magát rajta és
a történteken – gondolta keserűen. Leült az egyik asztalhoz egy pohár pezsgővel. Már nem volt miért
itt  maradnia.  A  jövetelének  a  célja  értelmetlené  vált.  Kortyolgatta  a  pezsgőt,  és  az  indulást
fontolgatta, amikor egy hang megszólalt mellette. Egy ismerős hang… Emília felnézett.

– Szabad egy táncra, kisasszony? – Marco volt az.

– Indulni készültem, uram! – állt fel az asztaltól a lány.

Marco nézte a lányt, és a szíve megremegett. Gyönyörű volt ebben a ruhában! Emília meg akart
fordulni,  hogy elmegy, de Marco megragadta a karját,  és bepörgette a táncparkettre. Szorosan
magához ölelte, miközben a keringő zenéjét követte a lábuk. Emíliának még a lélegzete is elállt,
érezte a férfi testének minden rezdülését. Hihetetlennek tűnt a számára ezek után, hogy már másik
lányt ölel. A teste nem erről árulkodott.

– Látom, jól szórakozik ma. Igazán kellemes a bál és a társasága– kezdte Emília.

– Ez így is van! Régen voltam már ilyen jó mulatságban, és egy kellemes hölgy társaságában még
szebb az ünnep. Látom, te is a kis családdal, érkeztél.

– Félreérted, Marco! Nagyon! Kérlek, csak hallgass meg, és rájössz te is! – mondta Emília, és könny
szökött a szemébe.– Voltam tegnap nálad, de… – már nem tudta befejezni a mondatot, mert vége lett
a táncnak, és rögtön megjelent az az ifjú hölgy. Marco pedig elment vele szó nélkül. Úgy látszik, már
nem érezte úgy, hogy maradnia kell. Emília még táncolt egyet Enricoval, ivott egy pezsgőt, elköszönt
Hettytől, aztán lement a partra. Úgy gondolta megnyugtató lesz a parton sétálni, és mivel hosszabb
az út, a továbbiakat is lesz ideje átgondolni.  Levette a cipőjét, és a tengerben lépdelt.  Az sem
érdekelte, hogy belelóg a ruhája a vízbe. Már nem számított semmi… Aki miatt vette, azt nem érdekli.
Nézte  a  tengert,  hallgatta  a  morajlást,  és  csak ment  előre.  Egyszer  csak majdnem orrabukott
valamiben. Ekkor eszmélt rá először, már mekkora utat tett meg.

– Elnézést, bocsásson meg, uram! Nem láttam, hogy itt ül. – mondta automatikusan, de rá sem nézett
a férfira, amíg meg nem szólalt.

– Nem történt semmi. Észre kellett volna vennem, hogy felém tart – mondta. Emília lenézett. Ismerős
volt a hang. Marco volt az.

– Tönkreteszed a szoknyád. Pedig gyönyörű vagy benne, mi több, lélegzetelállító! – folytatta a férfi.

– Mit keresel itt egyedül?

– Rád gondolok!

– A bálon nagyon jól érezted magad a hölggyel.

– Félreérted!

– Nem nagyon lehetett ezen mit félreérteni.

– Beszélni akartál velem, itt a lehetőség.



– Rendben! – válaszolta Emília.

És az egész történetet elmesélte, onnan, hogy apja hazajött a cirkusszal. Egészen a kísértetjárásokon
át, Nando kis játékáig. A levelekről, a virágokról, az anyjáról és Rosáról. Végre bevallotta Marconak,
ő volt a pótlánya Rosának. Nem tudta pontosan, hogy halt meg, de nagyon félt, őt fogja okolni a
haláláért. Amikor befejezte, ránézett a férfira, aki csak bámult maga elé, és egy keserű mosoly
hagyta el az ajkát.

– Egy címeres ökör vagyok, igaz? Legalább meghallgathattalak volna, és nem kellett volna csak úgy
elrohannom! Csak kétségbeestem. Végre ott volt az a nő, akire mindig vágytam, akihez minden nőt
hasonlítottam. …és becsapott! Játszott velem – mondta a férfi.

Emília közelebb csúszott hozzá, és megfogta a kezét. Ez mindennél megsemmisítőbb érzés volt.

– Egyben biztos lehetsz: Soha nem foglak becsapni. Fontos vagy nekem, és nem tennék veled ilyet.
Ha Nandoval bármi is lenne még, köztünk nem lett volna semmi. Nem szokásom több vasat tartani a
tűzbe – mondta Emília. Marco pedig odahajolt, és megcsókolta.

– Hol hagytad a lányt, akivel a bálban voltál? – kérdezte aztán a lány.

– Ne rontsd el ezt a pillanatot! Most csak mi vagyunk.

– Igen, csak hiányolhat, ha elvitted, aztán meg eltűntél.

– Gondolom, a férjével hazamentek – válaszolta Marco mosolyogva, és újra megcsókolta a lányt.

El sem hitte, hogy újra itt tarthatja a karjai között. Átölelte, és még egy ideig nézték a tengert, majd
elindultak haza. Sokat beszélgettek. Volt mit átbeszélniük Rosával és Nandoval kapcsolatban is.
Emília elmesélte, milyen jó volt vele Rosa. Anyja helyett anyja volt. Kicsit furcsállotta, hogy Marcot
sosem hozta el ide hozzájuk, és nem ismerték egymást. Pedig jól eljátszhattak volna együtt. Amikor
odaértek a házhoz, Marco megállt az ajtó előtt. Még nem tudta biztosan, a történtek után akar-e
Emília vele lenni éjszaka is.

– Nem jössz be? – kérdezte a lány. – Egy kicsit fázom már ebben a ruhában itt az ajtó előtt – mondta
egy huncut mosoly kíséretében, és behúzta a férfit a nyakkendőjénél fogva.

Az éjszaka ugyanolyan szenvedélyes volt, mint az előzőek. Bebarangolták egymás testét, és olyan
vágy tört fel belőlük, amiről azt sem tudták, hogy a testükben lakozik. Soha olyan forróságot, ilyen
szenvedélyt nem éreztek, éltek át mással. Emília szinte már szenvedésnek érezte. Nem is sejtette,
Marco még mit tud vele tenni. Aztán ő barangolta be a férfi testét. Fokozta a férfi vágyát szinte a
végletekig, és amikor már nem bírták tovább, a férfi újra keményen beléhatolt, és egyszerre adták át
magukat  a  beteljesülésnek.  Aztán  feküdtek  egymás  karjaiban,  boldogan.  Egyikük  sem  tudott
megszólalni. Olyan elementáris erővel tört rájuk a vágy és a beteljesülés, hogy erre szavakat sem
lehetett találni. Emília szorosan magához ölelte a férfit, és tudta, sosem akarja elengedni. Az első
éjszakája volt apja távozása óta, ami teljesen nyugodtan telt. Nem voltak rémálmok, hangok, csak
nyugalom. Amikor felébredt, még egy ideig nem nyitotta ki a szemét, csak hallgatta a madarak
énekét. Átfordult, hogy átölelje Marcot, de csak az üres helyét tapogatta. Azonnal felpillantott, de
nem látta sehol a férfit a szobában. Gyorsan kiugrott az ágyból, felkapta a köntösét, és lerohant a
lépcsőn.  Amikor  a  lépcső  aljára  ért,  már  hallotta,  hogy  nincs  egyedül.  Marco  dudorászott  a
konyhában,  miközben szólt  a  zene.  Emília  odalépett.  A  férfi  nem láthatta,  mert  háttal  állt,  és
hagymát szeletelt. Az örökzöld rádió szólt. Már ki volt facsarva friss narancslé, és szalonna sült egy



serpenyőben. A tojás is felverve várt az asztalon. A lány leült a pulthoz, és nézte Marcot. Azt is
észrevette, hogy át van öltözve. A falnál egy szatyor van, benne ruha meg cipő. Sejtelme sem volt,
milyen korán kelt a férfi, hogy már itt tart. Nem vette észre, mikor ment el. Még az autót sem
hallotta érkezni visszafelé, pedig biztos nem gyalog jött vissza. Nézte a férfit, ahogy tevékenykedett,
és melegség öntötte el a szívét. Soha senki nem készített neki még ilyen lelkesen reggelit. Hirtelen
Rosa jelent meg a férfi mellett. Ott serénykedett, mint az utolsó reggelen. Emília majdnem ledőlt a
székről. Becsukta a szemét, és kinyitotta újra. Rosa már nem volt ott. Kicsit kezdte őrültnek érezni
magát. A szék lábának kibillenésére Marco is megfordult. Meglátta Emíliát, és elmosolyodott. Aztán
észrevette hogy, a lány holtsápadt.

– Jó reggelt! Mióta ülsz itt? – próbálta oldani a hangulatot.

A tegnapi történetből ítélve gondolta, hogy most is valami furcsaság történt, amitől Emília megijedt.

– Jó reggelt! – ugrott fel Emília, és egy puszit nyomott Marco szájára. Igyekezett nem gondolni az
imént történtekre. Nem akarta elrontani ezt a szép napot.  Nem akarta engedni,  hogy bármi is
közéjük álljon. – Úgy negyedórája. Nem akartalak megzavarni – felelte aztán.

–  Hát ez nem volt  szép! Kihallgattad itt  a  titkos fürdőszobai  dalaimat –  mosolygott  a férfi,  és
megcsókolta a lányt. – Meglepetést akartam a reggelivel.

– Visszafeküdjek? Csak az a baj, unatkoznék ott fenn egyedül!– évődött a lány.

– Nem, maradj itt velem, mindjárt végzek! Eszünk egy jót, és utána van egy meglepetésem.

– Hova megyünk?

– Miből gondolod, hogy megyünk valahova?

– Az ajtóhoz támasztva láttam egy szatyor ruhát. Gondolom, nem itt fogsz ennyit felvenni. Már
hazamentél átöltözni. Ha maradunk, még ennyi öltözékre sem lesz szükséged – mosolygott a lány.

A férfi csak sejtelmesen nézett, és befejezte a reggelit. Megterítettek a teraszon, és elfogyasztották.
Közben Emília megpróbálta faggatni a meglepetésről, de mindig másról kezdett beszélni. Marco
csak  nézte  a  lányt,  ahogy  boldogan  kacagott.  El  sem hitte,  hogy  ez  a  valóság.  Két  éven  át
ábrándozott erről a reggelről. Arról, hogyan fogja a karjában tartani, miket fognak csinálni, mit
mond neki. De ez, ami most történik közöttük, a legszebb álmait is felülmúlta. Különleges volt a
számára, hogy két ember között ekkora összhang és vágy lehet. Sajnálta, hogy az anyja ezt nem
érhette meg. De hitte, hogy onnan fentről látja, és örül az ő boldogságának. Reggeli után gyorsan
elmosogattak,  összepakoltak.  Marco  elmondta  Emíliának,  milyen  ruhákat  vigyen  magával,  és
melyiket vegye fel. Ez kezdett egyre titokzatosabb lenni. Marco azonban nem mondott semmi mást,
csak mosolygott. Élvezte, ahogy a lány találgat, de még csak a közelében sem jár a megoldásnak.
Mindig voltak újabb és újabb ötletei. Nagyon izgatott volt, és ezt alig bírta palástolniVégre beültek a
kocsiba, és elindultak. Emília még mindig találgatott, de Marco mindenre csak tagadóan rázta a fejét.
Lassan kiértek a városból, és a lánynak már ötlete sem volt. Hiszen holnapra vissza kell érni, mert
munka van! Az iroda nem lehet ennyit zárva. Ráadásul ismét vendégek is jönnek – elmélkedett
magában. Mire feleszmélt a nagy kérdezősködésből, majdnem a reptéren voltak.

– Marco, én nem hoztam útlevelet! – szólalt meg Emília meglepetten.

– Nem baj, nem is kell! Ahova mi megyünk, oda nem kell útlevél.



– Egyre titokzatosabb vagy!

– Bízz bennem, drágám! – mondta Marco, és egy puszit nyomott a lány arcára.

Ahogy leparkolt, sietősre vették a lépéseket, és határozottan egy terminál felé haladtak. Emília el
sem tudta képzelni, mi lehet ott. Csak követte csendben a férfit, aki sietős léptekkel haladt előre.
Aztán csakhamar meglátta, miért jöttek ide. Odaszaladt.

– Hetty, te még itt? – kiáltotta, és a lány nyakába ugrott.

– Azt hitted, ennyi idő után elmegyek hajnalban búcsú nélkül? Olyan ritkán látlak!

– Ez igaz, de a menetrendet nem te találod ki! Gondoltam, csak így van csatlakozás.

– Nem hagytam volna ki az integetést, mint régen – mondta a lány, és megölelte a barátnőjét. Most
már nyugodt szívvel búcsúzott el tőle. Látta, hogy boldog. Emília integetett, mint régen, amíg be
nem szállt Hetty a gépbe. Mindig rossz érzés volt, ha ő elment, mindig olyan egyedül maradt. Ő az
egyetlen, aki mindent tud róla. Aki megértette és elfogadta. Könnyek szöktek a szemébe, ahogy
nézte, beszáll a repülőbe. Tudta, most megint nem látja egy ideig. Amikor bezárták a gép alját, ők is
elindultak. Emília azt hitte, ez volt a nagy meglepetés. Ám nem hazafelé vették az irányt. Megint
kezdődött a találgatás. Ezt is nagyon nagy ajándéknak érezte, hogy Marco elhozta elbúcsúzni a
barátnőjétől. Nando sosem tett volna ilyent. Egy nem messzi kisvárosba érkeztek. Lementek szinte
teljesen a partra. Állt ott egy gyönyörű, régi szálloda, itt parkoltak le. A szálloda olyan volt, mint egy
kastély. És mintha Angliába kerültek volna. A bokrok mindenféle mintásra nyírva, köztük gyönyörű
rózsák. Az összes vörös volt. Az épület egy nagy részből állt, melyet négy toronyszoba koronázott. A
kastély falán is végigfutottak a rózsák. Ahogy beléptek az épületbe, Emíliának még a lélegzete is
elállt. Mintha visszacsöppent volna a tizennyolcadik századba. A hatalmas aulában szinte elszédült. A
padlón kék és sárga körök váltakoztak, míg a mennyezet gyönyörűen ki volt festve. Csigalépcső
vezetett az emeletre. A vége egy másik terem előtt volt. A bálterem volt az, egy hatalmas terem,
csupa díszített oszloppal. El is képzelte magát, amint káprázatos ruhában forog az oszlopok között.
Az egyetlen dolog, ami arra emlékeztette, hogy a huszonegyedik században él, az az aula sarkában
lévő apró kis recepció volt. Még a személyzet is korhű ruhákban volt. Amíg Marco bejelentkezett, és
átvette a kulcsokat, Emília csak forgott, és a képzelete messze szárnyalt. Nem is tudta, hogy ilyen
közel hozzá, van egy mesekastély. Amikor Marco végzett, elindultak felfelé a nagy lépcsőn. Még
vörös szőnyeg is volt rajta. A korlát pedig gyönyörű kovácsoltvas, kis angyalkák voltak benne. Az
emelet hasonlóan ámulatba ejtő volt. A falon festmények, a padlón bársonyszőnyeg. Négy irányba
lehetett indulni, négy különböző színű szőnyegen. A folyosón kis asztalok meg székek álltak, mind
faragott fa. A székeknek pedig a szőnyeghez illő bársonyborítása volt. A bordó szőnyegen folytatták
útjukat az egyik toronyszobáig, a folyosó végén. Emíliát a szoba is lenyűgözte. Hatalmas baldachinos
ágy, bordó baldachinnal, a szobában mindenhol vörös rózsák, és hatalmas, többágú gyertyák. Az
ágytakaró bordó volt, alatta a huzat hófehér, aranyszegéllyel. A fürdőben még a kád is aranylábakon
állt. A kilátás pedig egyszerűen lélegzetelállító volt: A végtelen tengert nézhette az ablakból. A lány
szóhoz sem jutott a meglepetéstől, csak odament, és hosszan megcsókolta a férfit. Marco végig
Emíliát figyelte. Nagyon boldog volt, hogy ennyire eltalálta a meglepetést. Nem számított rá, hogy a
lány ennyire oda lesz ezért a helyért. Mint egy kisgyerek, csak jött-ment, és mindent megnézett.
Elbűvölte  minden  tárgy,  a  személyzet,  és  még  nem  is  tudta,  hogy  ezzel  nincs  vége  a
meglepetéseknek. Marco felejthetetlen három napot tervezett kettőjük számára. Hosszú időbe telt,
mire Emília képes volt bármit is mondani.

–  Ez nagyon gyönyörű!  Nem is  tudtam, hogy ilyen közel,  ennyire szép helyek vannak!  Mint  a
mesében! – lelkendezett a lány, Marco pedig csak mosolygott.



– Persze ez neked már nem lehet akkora élmény. Gondolom, minden lányt, idehozol, akit el akarsz
bűvölni – évődött a lány.

– Ez így is van. Ezért vagy te az első, akit idehozok – felelt mosolyogva a férfi.

– Úgysem hiszem el, hogy nem omlott itt sokezer lány a karjaidba!

– Pedig elhiheted! Csak miattad jöttem vissza a szülőhelyemre. Az egyetemen minden lányban téged
kerestelek. De egyik sem volt olyan, mint te. Ezért sose tudtam hosszabb kapcsolatot kialakítani.
Szerelmes vagyok beléd, mióta ott a parton megismertelek – mondta a férfi, és mélyen belenézett a
lány szemébe.

Emília egy szót sem szólt, csak tettekkel fejezte ki, milyen hálás a férfinak, és mennyire szereti.
Csodálatos volt az együttlét! Benne volt a vágy, a ragaszkodás, a hála, a meglepetés öröme… Aztán
csak feküdtek egymás mellett, és élvezték az együtt töltött perceket.

– Nagyon boldog vagyok veled! Még nem voltam ilyen boldog senkivel! Ne hagyj el engem soha! –
mondta halkan a lány, és a férfira nézett. Marc a lány fölé hajolt.– Eszemben sincs téged elengedni.
Soha többet! Akkor sem mehetnél el, ha akarnál! – mosolygott, és újra szenvedélyesen megcsókolta,
aztán ismét átadták magukat a testük vágyának. Marco számára már nem is volt kétséges, mi lesz a
következő alkalom, amikor elhozza ide Emíliát. Végtelenül boldog volt, hogy nem rontotta el ezt a
kapcsolatot a büszkesége miatt, és még boldogabb volt, hogy a lány utánament. Már biztos lehet
benne, hogy Emília önmagáért szereti. Néha szinte félt kinyitni a szemét, annyira álomszerűnek tűnt,
hogy mellette van álmai asszonya, és nem Nando mellett. Bár tudta, még egyszer Nando szemébe
kell néznie, ami nem lesz könnyű. De hátha addig ő is megnyugszik, és belátja, így a legjobb. Fél év
még nagyon hosszú idő. Neki csak ez az egy mondat számított: amikor Emília kérte, ne hagyja el őt
soha. Ez mindennél többet ért! Marco földöntúli boldogságot érzett a szívében. Az után a nap után,
amikor a csokrot megpillantotta Emília szobájában, nem hitte, hogy valaha esélye lehet Nandoval
szemben. De valószínűleg csak túlreagálta a helyzetet. Ám most már bármit megtett volna, hogy
örökre magáénak tudja a lányt. Szerette volna teljesen elvarázsolni, és boldoggá tenni.

– Drágám, már hat óra van, el kellene kezdenünk az induláshoz készülni – törte meg a csendet Emília.

– Elkezdhetsz, bár a vacsorát csak hétkor szolgálják fel – válaszolta a férfi.

– Marco, te titkolsz előlem valamit! Hogy vacsorázhatnánk itt, amikor időben haza kell érnünk?
Holnap muszáj munkába menni.

– Tényleg? Szerintem itt fogunk vacsorázni – mosolygott huncutul a férfi. – Nélkülem úgysem tudsz
hazamenni.

– Mire készülsz?

– Egy vacsorára – mosolygott a férfi tovább.

– Holnap vendégeid jönnek, pihentnek kell lenned!

– Nem jönnek!

– Hogyhogy?



– Mert megkértem őket, jöjjenek csütörtökön, mert három napot szeretnék eltölteni a szerelmemmel
egy mesekastélyban.

– Ezt mikor szervezted meg? Hiszen a hét elején még látni sem akartál.

– Ma reggel. Ezt mind ma reggel intéztem el, amíg békésen aludtál.

– Hihetetlen! – mondta a lány, és egy puszit nyomott a férfi arcára.

A vacsora nagyon finom volt. Emília nem bírt betelni a látvánnyal, a hangokkal, az ízekkel. És persze
Marcoval. Soha ekkora meglepetésben nem volt része, soha ilyen kedves nem volt vele senki. Soha
nem érezte magát ennyire boldognak. Úgy érezte ezt a sors akarta így. Ő Marconak volt szánva, csak
nem ismerte fel időben. De most már nem engedi, hogy bármi közéjük álljon! Ha Marcoval volt, az
éjszakák is remekül teltek. Nem voltak rémálmok, fájdalmak, maguktól csapódó, zárt ajtók. Csak
nyugodt, békés, álomnélküli, mély alvás. Másnap már elég korán fent voltak. Megreggeliztek, utána
sétáltak egy nagyot a parton, és úsztak a tengerben. Még a közeli erdőben is túráztak egyet. Emília
nagyon élvezte, hiszen sosem járt még itt, hiába volt alig egy órányira, kocsival. Sem az apja, sem
Nando nem volt a nagy meglepetések híve. Amikor visszaértek, már kicsit nagyobb volt a nyüzsgés a
szállodában, mint reggel vagy tegnap. De a lány ezen nem is csodálkozott,  hiszen gyönyörű itt
minden. Sokan szeretnek eltölteni  ilyen nyugalomban pár napot.  Az aulában szinte tömeg volt.
Emília körbenézett. Nagy volt a sürgés-forgás, és a bálterem nagy ajtaja is csukva volt. Valami mégis
a nagytükörbe vonzotta a tekintetét. Odapillantott, és meglepődött. A tükörképét látta, duplán. Az
egyik a mostani énje, a másik egy húsz évvel öregebb énje volt. Körülnézett, de nem látta a másik
kép gazdáját. Amikor visszafordult, már csak önmagát látta a tükörben. Marco észrevette, hogy a
lány nagyon néz valamit,  de azt  hitte,  csak a  nagy forgást  figyeli,  hátha kitalálja,  mi  lesz  itt.
Felkísérte a szobájába, aztán kérte, hogy várjon egy kicsit. Mindjárt jön ő is meg még valaki. Ne
kérdezzen, csak fogadjon szót! Marco elment, Emília, pedig el sem tudta képzelni, mi fog most
történni. Annyi meglepetés volt már ezen a két napon, nem hitte, hogy még fokozni lehet… Néhány
perc múlva fiatal hölgy jelent meg, egy hatalmas csomaggal. Szinte alig látszott ki belőle. Fürdővizet
készített Emíliának, megfürdette, szépítkeztek. Nem mert kérdezni, hisz Marco erre kérte. Jól esett
neki ez a kis kényeztetés. Tejben-vajban fürdették, masszírozták, a haját gyönyörű kontyba tűzték,
sminkelték, mint egy hercegnőt. Majd előkerült a hatalmas zsákból a sok minden. Először harisnya
és harisnyatartó. Aztán melltartó és fűző, majd egy hatalmas abroncs is, ami önmagában is elég
nehéz volt. Végül egy gyönyörű, fodros ruha. Égszínkék volt, aranyöltéses szegéllyel. A derekáig csak
az aranyszél díszítette, deréktól lefelé pedig fodros volt. Apró kék virágokat tettek még a hajába, s az
öltözékéhez egy kis kék topánkát is kapott. Belenézett a tükörbe, és ámulva látta a saját tükörképét.
Álomszép volt a ruha, és a haja is. Már csak Marco hiányzott. A hölgy elárulta, hogy a férfi lent várja.
Kicsit próbálgatta a lépéseket a ruhában, mert nagyon nehéz volt az alj. Még a keze is elzsibbadt,
amíg a lépcsőig ért. Látta, nem ő az egyetlen, aki kísérletezik azzal, hogy kitörje a nyakát a lépcsőn.
Elindult lassan lefelé, és igyekezett a lépésekre koncentrálni, ám nézelődni is szeretett volna, mert
már nagyon kíváncsi volt, mi lehet ez az egész. Marco még mindig képes volt meglepni… Most már
nem is találgatott, jön-e még valami, csak átadta magát az estének. Amint megpillantotta a lépcsőről
az aulát, lenézett. Csupa hasonlóan felöltözött hölgy, és sok frakkos úr állt lent. Mindenki boldogan
nevetett. Amikor már őt is láthatták lentről, szinte minden szem rá szegeződött. Egy pillanatra úgy
tűnt,  mintha  teljes  csend  lenne  a  teremben.  Mosolygott,  de  már  nem érdekelték  az  elismerő
pillantások, mert a lépcső alatt észrevette Marcot. Megszűnt körülötte a külvilág, és csak az elé
igyekvő férfit figyelte. Mindenki láthatta, hogy sugárzik róluk a boldogság. Az utolsó lépcsőfokon
Marco kinyújtotta a kezét, és lesegítette.

– Ma igazán elragadó, Hölgyem! – mondta csodálattal.



– Ön sem panaszkodhat, Uram! Mély ámulatba ejtett! Még egy estéllyel is sikerült meglepnie!

– Nem az én érdemem! Ezt itt hagyomány, csak szerencsés időben érkeztünk.

– A méreteimet is kitűnően eltalálta.

– Lehetőséget adott rá, hogy tüzetesen lemérjem, araszról araszra – súgta sokat sejtetően a férfi, és
már be is vezette a táncparkettre.

Emília eleinte botladozott, hisz sosem táncolt társastáncokat. A keringőt rögtön megszerette, mert
csak hagynia kellett,  hogy Marco vezesse körbe-körbe a parketten.  A férfi  szemébe nézett,  és
gondolkodás nélkül követte, bárhová is lépett. Elég kelendő volt ezen az estén. Sokan felkérték, így
alig látta Marcot, de aztán egészen beletanult a különböző lépésekbe és táncokba. Egy férfitól azt is
megtudta,  ők  a  feleségével  minden  évben  eljönnek  erre  a  bálra,  és  egész  évben
társastánctanfolyamra járnak. Nagyon jól érezte magát, élvezte a táncot, az emberek társaságát, és a
gyönyörű ruhát. Úgy érezte magát, mint egy hercegnő. És ott volt az oldalán a herceg is. Igaz nem
fehér lovon érkezett, de mégiscsak az ő hercege volt. Amikor elfáradt a sok táncban, elment egy
pohár italért, illetve megkeresni a hercegét. Hiszen az első tánc óta nem is látta. Az italt hamarabb
megtalálta, mint a hercegét. Levette a tálcáról a pezsgőt, és körbenézett a teremben. Rengetegen
voltak szebbnél szebb ruhákban, mindenki jól érezte magát. Lassan körbesétált, hátha valahol a
parketten meglátja Marcot. De nem fedezte fel egy hölgy párjaként sem. Megfordult, hogy kimenjen
a teremből, és szívjon egy kis friss levegőt. Amikor beért az utolsó oszlop mögé, meglátta Marcot a
szemközti sarokban. Azzal a szőke hajú lánnyal állt ott, akivel a bálra is jött. Simogatta az arcát, és
kedvesen  suttogott  a  fülébe.  Láthatólag  nagyon  jól  szórakoztak  egymás  társaságában,  a
félhomályban. Marco nevetett, és a lány minden szava után megcirógatta az arcát. Az egyik kezével
mindig  a  lány  jobb  kezét  fogta  gyengéden.  Valami  olyan  gyengédséget  látott,  amit  soha  nem
tapasztalt Marcoban. Elöntötte a szívét a féltékenység, a szemét pedig a könny. Lerakta a poharat,
és kiment az épületből. Hideg volt a levegő, de most nem érdekelte. Már nem is akart annyira itt
lenni. El sem hitte, hogy Marco ennyire meg tudta téveszteni. Látnia kellett volna a bálon – hiszen
oda is együtt érkeztek –,hogy ugyanilyen jól érezték magukat, ugyanígy viselkedett a lánnyal. És ott
a parton, amikor beszélgettek, nem is szólt semmit a lányról. A feltett kérdésre sem válaszolt, hanem
elterelte a témát. Lassan lesétált a partra, és megtörölte a szemét. Nem akart jelenetet rendezni.
Elege volt a veszekedésekből. Ha Marco nem mondja el magától, mi az igazság, akkor bármennyire
is fáj, szakítani fog vele. Nem akart még egy olyan kapcsolatot, mint ami Nandohoz kötötte. Vajon ő
mire  kell  Marconak?  Játékszernek,  ami  a  rendelkezésére  áll,  amikor  a  másik  lány  nem?  –
marcangolta önmagát kérdésekkel kétségbeesetten. Lent állt a parton, és bámulta a tengert. Folyton
azt a képet látta maga előtt, ahogy a férfi lágyan cirógatja a lány arcát, ahogy fogja a kezét. Ahogy
suttog  a  lány  fülébe.  Nem akarta  ezt  látni,  túlságosan  megszerette  már.  Ez  a  helyzet  sokkal
nehezebb volt, mint valaha is gondolta. Nehezebb, mint Nandoval szakítani. Saját maga számára is
furcsa volt, ilyen rövid idő alatt, hogy tud ennyire kötödni a férfihoz. Egy idő múlva lépteket hallott.
Nem kellett megfordulnia, hogy tudja, Marco az.

– Mit csinálsz itt, kedves, egyes-egyedül? – kérdezte lágy hangon, és megölelte hátulról a lányt.
Emília becsukta a szemét, nehogy eleredjenek a könnyei. Újra bevillant a kép, amint Marco ölelte,
cirógatta az ismeretlen lányt.

– Csak levegőztem. Nagyon sok volt a tánc, és már meleg volt bent – mondta, de a válasz nagyon
hidegre sikerült. Marco rögtön megérezte az elkeseredettségét.

– Miért nem szóltál, hogy együtt jöhessünk ki. Hideg is van, megfázol.



– Nem akartalak zavarni. Olyan nagyon jól elszórakoztál– szólt, s a hangja tele volt haraggal és
reménytelenséggel.

– Ha a szőke hajú lányra gondolsz, akkor félreérted! Pont annyira, mint én Nando levelét – kapta el a
karját Marco, és maga felé fordította.

Tudta, hogy butaság Emília előtt titkolózni, csak azt nem, hogyan kezdjen hozzá elmondani az igazat.
Ha Emília megtudja, amit rejteget előle, le fogja rombolni benne az anyjáról alkotott képet – és ezt
nem akarta. Mélyen a lány szemébe nézett. A gyönyörű barna szemek tele voltak szomorúsággal. A
férfi csak ölelte, mint aki soha nem akarja elengedni. Ahogy nézte, a szerelme egyre nőtt. Olyan
bánatos, olyan elesett volt a lány. Tudta, bármi áron meg akarja tartani.

– Nézz rám, és mondd meg, tényleg el tudod rólam képzelni, hogy megcsallak? Vagy hogy szeretőnek
tartalak? – kérdezte, és nem engedte, hogy elnézzen. Pedig Emília szeretett volna máshová nézni.

– Ha egyszer is odajöttél volna, be tudtam volna neked mutatni. Ahelyett, hogy sértődötten elrohansz.
Nézz, és mondd, tényleg azt hitted, hogy az érzéseim nem igazak! Az életemnél is jobban szeretlek! –
mondta a férfi hevesen. Érezte, hogy a lány látta a gyengéd mozdulatokat, amelyeket joggal érthetett
félre… Most pedig minden összetörhet, mert ő egy különös titkot rejteget.– Ha ezt hiszed, itt egy
másik  kulcs.  Ma aludj  másik  szobában,  holnap  pedig  hazaviszlek  –  mondta  a  férfi  megtörten.
Átnyújtott egy kulcsot, és elment.

Emília elszégyellte magát. Tényleg nem kellett volna ilyen bután viselkednie! Odamehetett volna
hozzájuk a féltékenykedés helyett, és akkor kiderült volna minden. Most látta a férfi szemében az
őszinteséget. Szégyellte magát, amiért kételkedett az érzései igazságában. Nem is értette magát.
Kérdőre  kellett  volna  vonnia  a  férfit,  és  nem elfutnia.  Most  kétségbeesésbe  kergette  őt,  akit
mindennél  jobban  szeret,  és  aki  mindent  megtett  érte.  Hisz  Marco  csak  az  ő  kedvében  járt,
igyekezett neki örömet szerezni, cserébe kérdés nélkül megvádolta. Éppen úgy viselkedett, mint
amit úgy elítélt,  amikor Marco kérdés nélkül otthagyta őt Nando levele után. Sokáig sétált,  és
próbált megnyugodni. Igyekezett összeszedni magát annyira, hogy Marco szemébe nézhessen, ha
felmegy. Nem akart külön szobában aludni, bármennyire is szégyellte magát, nehogy a férfi ezt
szakításnak vegye, és újabb félreértésre adjon okot. Már pirkadt, amikor felért a szobába, de Marco
nem volt ott. Nem tudta merre járhat, és mi ez az egész, ám már nagyon fáradt volt ahhoz, hogy
megkeresse.  Csak hagyta magát kihámozni a szép ruhából,  aztán bezuhant az ágyba. A szeme
lecsukódott, de nem aludt. Az agya csak zakatolt, emésztette magát a történtek miatt. Marco pedig
végig ott ült a szoba sötét sarkában. Várta a lányt, és félt, talán túl nyersek voltak az utolsó szavai,
Emília nem is fog jönni. Órákig figyelte az ajtót, de semmi nem történt. Aztán már három is elmúlt,
mire kinyílt az ajtó, és megpillantotta Emíliát. Látta, mennyire el van gyötörve. Kegyetlennek érezte
magát, amiért nem mondta még el neki az igazat. De még most sem tudta, mit mondjon, hogyan is
kezdje, lerombolja-e benne az anyjáról alkotott képet. Pedig tisztában volt vele, hogy mielőbb fel kell
fednie a titkot. Hiszen a számára is furcsán hatna, ha Emília lenne ugyanebben a helyzetben, és ő
csak azt látná, a szerelme egy másik férfival is gyengéden viselkedik… Marco észrevette, hogy
Emília hangtalanul sír. Rettenetesen érezte magát. Nem akarta gyötörni a lányt. Élete legszebb pár
napját akarta itt eltölteni a szerelmével, ehelyett mindent elrontott. Felállt, odament, megcsókolta a
lányt, és megölelte.

– Ne haragudj! – szól a lány halkan, de már ömlött a szeméből a könny a megkönnyebbüléstől, hogy
végre újra a férfi karjaiban érezheti magát.– Úgy sajnálom, hogy nem mondtam el neked mindent!
De bepótolom, ígérem! – felelte a férfi, de már ő is sírt a megkönynyebbüléstől. Annyira félt, hogy
elvesztette a lányt egy buta félreértés miatt.



– Majd holnap! – sóhajtotta a lány.

Egész  éjjel  szorosan  egymást  ölelve  aludtak.  Mire  Emília  kinyitotta  a  szemét,  Marco  már  a
hintaszékben ült vele szemben.

– Nem tudsz aludni? – kérdezte Emília. Kicsit fáradtnak érezte magát.

– Már kialudtam magam, sőt reggelit is kértem. Nemsokára itt van! – válaszolta mosolyogva a férfi.
Emília is elmosolyodott, mikor látta, a férfi valóban nem haragszik.

– Te sosem alszol?

– Dehogynem! Csakhogy már tizennégy óra van… Tizenegykor keltem. A nyolc órát megaludtam, ha
jól számolom.

– Már olyan késő van? – ült fel hirtelen a lány. – Átaludtam a fél napot!

– Nem sietünk sehova. Pár dolgot meg kell beszélnünk, de csak a reggelit követően. És utána azt
meg is kell emésztenünk…

– Mit? A reggelit vagy a megbeszélnivalót? – sütötte le a szemét a lány.

– Mindkettőt! Ezért lemondtam mindent a hétre, és itt maradunk. Itt a másik kulcs az asztalon. Ha
utána külön akarsz aludni, azt is lehet – de haza nem megyünk, amíg haragban vagyunk.

hangzik! – mondta a lány.

Közben megérkezett a reggeli. Nekiláttak, noha Emília már nagyon kíváncsi volt, mi lesz ennek a
történetnek a vége. Félt, hogy a férfi azt fogja mondani, a volt felesége vagy a nagy szerelme, akivel
most találkozott, és mégsem tudja legyőzni az érzéseit. Nem akarta elveszíteni ezt a férfit! Biztosan
tudta, hogy azt nem élné túl. Nem olyan szenvedélyesen szereti, mint Nandot szerette, de sokkal
mélyebben. Nem tudta elképzelni, hogy ne egymás mellett éljék le az életüket. Marco látta, hogy a
lányt kétségek gyötrik, és alig eszik pár falatot. Még elfogyasztotta az utolsó néhány falatot, arrébb
tolta a tálcát, aztán hátradőlt, hogy elmondja, amit eddig elmulasztott. Nem akarta tovább kínozni a
lányt.

– A tegnap történtekről szerettem volna veled beszélni. Bár ezt úgyis sejtetted! – kezdte a lassan a
férfi. Kereste a szavakat, hogy lenne a legmegfelelőbb közölni a legfontosabb információkat.

– Azt hiszem most már nincs miért szégyelni magunkat. Én is meggondolatlan voltam, és te is.– Csak
nem akartam belefutni egy jelenetbe. Azért nem volt ez olyan félreérthető. Még a vak is látta, hogy
gyengéd érzelmeket táplálsz iránta! – ébredt fel az indulat Emíliában.

–  A  nők milyen hamar  észrevesznek minden kis  apróságot!–  mosolygott  a  férfi.  Érezte  a  lány
hangjában a féltékenységet.

– Ezt nehéz volt nem észrevenni. Minden mozdulattal cirógattad, éppen, mint a legutóbbi bálon…

– Tehát a részletekre is nagyon figyelsz. Az egy hasznos tulajdonság. És ezek szerint már akkor is
érdekeltelek!



– Marco…!

– A lány, aki félreértésünk okozója, Sarah Rodena – mondta Marco. Emília felkapta a fejét.

– Már hallottam ezt a nevet. Egyszer régen apa és Rosa öszszeszólalkoztak valamin, és Rosa ezt a
nevet említette. Aztán már csak egy alkalom volt, amikor vitatkoztak. Akkor is ez a név került szóba.
De már nem emlékszem, valójában miről is volt szó.

–  Hát,  nekik  aztán  volt  min  vitatkozniuk.  Amikor  anyám  és  apám  összeházasodtak,  én  már
megvoltam. Apám első házasságából született gyermek vagyok. Rosa nem a vérszerinti anyám, de
nagyon szeretett és védett mindig. Őt tekintettem anyámnak, az igazit nem is ismerem. Boldogan
éltünk kis családként, amíg egy nap cirkusz érkezett a faluba, és anyám engedett a cirkuszigazgató
bájainak. Ekkor fogant meg a testvérem. Apám tudta, hogy nem az övé a kislány. Igazából az egész
város az ő románcukról beszélt, anyám mégis tagadta. Apám erre nagyon dühös lett, utána már nem
volt  jó  a  kapcsolatuk.  Szinte sose beszéltek.  Anyám megpróbálta eldobni  a  húgomat,  de apám
kényszerítette, hogy nevelje és szeresse. Mégsem szerette egyik szülő sem. Amikor apám meghalt,
anyám elküldte egy zárdába Saraht. Soha többet nem találkoztak. Csak én jártam hozzá. Segítettem,
kihoztam onnan, és férjhez adtam. Persze, hogy gyengédek az érzelmeim iránta! Hiszen kislány kora
óta csak én szerettem, óvtam. Olyan kicsi, törékeny, és esetlen volt mindig – fejezte be a férfi, és
ránézett a lányra.

– És ezt nem lehetett nekem elmondani? – kelt ki magából Emília. – Azt hitted, tudsz apámról, olyant,
ami megrémít? Te nem láttad őt az utóbbi időben, nem tudhatod róla azt, amit én. Fogalmad sem
lehet, milyen rémisztő a tudat, hogy ő az apám! Vér a véréből. És szerintem jobb, ha a húgod sem
tudja mindezeket. Azt pedig, hogy Rosa mit tett, nem bírálom – nem is tehetem. Engem mindig
nagyon szeretett, soha egyetlen szóval sem bántott.

– Tudom, hogy el kellett volna mondanom – szólt a férfi.– Csak nem akartam lerombolni az anyámról
alkotott képet benned. Igaz, ez gyenge kifogás, de nehéz közölni valakivel, hogy a nevelőnőjének és
az apjának van egy közös gyermeke– mondta.

– Ez a legjobb dolog szerintem, amit apám tett. Két lánygyermeknek életet adott. A húgod mégis
szerencsésebb, mint én, mert nem kellett az apja mellett borzalmakat átélnie – felelte a lány, és
mindent elmondott újra Marconak, ami az utóbbi időben történt.

Apja  hazaérkezését,  távozását,  a  dolgokat,  amelyek  kiderültek  a  családjáról,  Nandoval  való
szakítását, az álmokat, a fájdalmakat és a különös hangokat. Egyetlen apró részletet sem akart
kihagyni.  Remélte,  így  végleg  megszabadulhat  a  titkoktól  és  a  rossz  érzésektől.  Nagy
megkönnyebbülést érzett, hogy végre valakinek kiönthette a szívét. Emília nem akarta megismerni a
féltestvérét,  nehogy  bajba  sodorja,  ám  egyelőre  Marco  nem  is  vetette  fel  a  megismerkedés
lehetőségét. Ennek szívből örült. Félt, ha apja meglátja mellette, félreérti a helyzetet. Jobb, ha nem
is szerez tudomást róla, hogy ismeri, vagy tud felőle. A zárakat ugyan már lecserélte az egész házban,
de még mindig nem tudta, apja mire képes.

Sokat  sétáltak és  nevettek.  A további  hat  nap alatt  teljesen visszaállt  a  béke köztük.  Mindent
tisztáztak, ami félreértésre adhatott okot kettőjük között. Boldogok voltak. Marco kereste a lány
kedvét, igyekezett neki apró meglepetésekkel örömet szerezni. Ő pedig nagyon hálás volt. Amikor
eljött a vasárnap, nagyon sajnálta, hogy vissza kell menniük. De nem volt mit tenni. Várta őket a
munka. Belépett a lakásba, és letette a csomagokat. Körbenézett, minden ugyanúgy volt, mint hagyta.
Tehát  az  apja  nem  járt  itt.  Ez  megnyugtatta.  Mire  észbe  kapott,  Marco  már  a  konyhában
serénykedett.



– Mit csinálsz? – kérdezte mosolyogva. Imádta nézni a férfit, ahogy ételt készít. Teljesen bele tudott
feledkezni.

– Vacsorát – felelte a férfi.

– Vacsorát? Ki bír még enni? Délben teljesen teletömtek a szállodában – szólt Emília panaszos
hangon.

– Enni muszáj, és fontos is! Valami könnyedre gondoltam. Találtam zöldséget és húst. Párolt zöldség
natúr hússal? Mit szólsz? Az könnyed vacsora, utána lehet is pihenni, holnap nehéz napunk lesz: El
kell mennem a hivatalba, mert szerdán elmulasztottam a bemutatót; közben érkeznek majd az olasz
vendégek, akiket szórakoztatnod kell, míg visszaérek. Velük is igen fontos tárgyalásom lesz.

– Visszajöhettünk volna már kedden, ahogy tervezted.

– Nekem te mindennél fontosabb vagy! – válaszolta a férfi, és egy puszit nyomott a lány arcára.

Neki is látott elkészíteni a vacsorát. Addig Emília kipakolta a böröndöket, a tiszta ruhákat pedig
visszatette a szekrénybe. Egy teljes fiókot felszabadított,  és berakta Marco ruháit.  Ezzel Marco
hivatalosan is beköltözött hozzá. Kirakott egy tiszta fogkefét is, egy tusfürdőt, amit még régebben
vett Nandonak, és előkészített egy törölközőt. Beágyazott két személyre, mert eddig mindig olyan
hirtelen jött az együtt alvás, hogy ilyesmire nem volt idő. A fésülködőasztalra pedig odaállította azt a
képet, amit most kapott Marcotól. A bálon készült, egy tánc közben. Aztán már hallotta is Marcot,
hogy kiabál, kész a vacsora. Gyorsan elrakta a táskákat, és leszaladt a lépcsőn. Az asztal gyönyörűen
meg volt terítve, középen két gyertya. Ott állt Marco a fényben. Mindig tudott újabb meglepetést
szerezni, sohasem fogyott ki az ötletekből. Emília el sem merte hinni, hogy ez valóság lehet. Hogy
ennyi kedvesség és szeretet legyen egy emberben! És ő mit ad cserébe? Bizalmatlanságot és vádakat.
Nagyon szégyellte magát a hétvégén történtek miatt. Marco kihúzta neki a széket, a lány pedig leült.
Boldog volt, csillogott a szeme. Olyan volt minden, mint a mesében. A férfi látta, mennyire meg van
hatódva, és gyönyörködött benne, ahogy ragyogott a boldogságtól. Úgy érezte, erre megérte annyi
időt várni. Mindennél többet jelentett a számára, hogy láthatta a lány csillogó szemét, az arcán
tükröződni a boldogságot. Már tudta, hogy egész életében erre a pillanatra, és erre a lányra várt.
Vacsora  alatt  megvitatták  az  elmúlt  hét  szép eseményeit.  Emíliának nagyon tetszett  minden a
kastélyban.  A táj,  a  szobák,  a  kiszolgálás,  a  bál,  és  nem utolsósorban,  a  partnere is  kellemes
társaságnak bizonyult. Míg Emília lelkes beszámolót tartott, Marco eldöntötte, hogy hamarosan újra
meglátogatják a helyet. Mindennél nagyobb meglepetést tervezett a lány számára. Aztán maga is
meglepődött,  amikor  felértek  az  emeletre.  Igazán  jó  esett  neki,  hogy  Emília  helyet  adott  a
szobájában, ezzel jelezve, hogy beengedte az életébe teljesen. Csakhamar nyugovóra tértek, hiszen
másnap  kezdődött  a  munka.  Amikor  Emília  kinyitotta  a  szemét,  Marco  nem  volt  mellette.
Csodálkozott, hogy ilyen csendben ki tud osonni. Soha egy kis neszt sem hallat. Felkelt az ágyból,
ásított egyet, és elindult lefelé. Még a haját sem fésülte meg, de nem számított. Hiszen a konyháig
nincs tükör. A kávé pedig rendbe hozza majd a kinézetét. Amint leért a lépcső aljára, a tükörben egy
árnyat látott elsuhanni. Megfordult, de semmi nem volt ott, csak a nappalit látta. Majd éles fájdalom
hasított belé. Először a hasában, aztán már a fejében is érezte. Mintha ezer tűt szúrtak volna belé.
Hirtelen az arcához kapott, mert valami nedveset és meleget érzett. Az orrából ömlött a vér. De
képtelen volt megmozdulni, és odakúszni a szekrényhez, zsebkendőért. Csak feküdt, és próbálta
túlélni. Minden porcikája remegett a fájdalomtól. Úgy érezte, bármelyik pillanatban szétrobbanhat a
feje. Aztán képeket látott. Megint magát látta, idősebb korában. A parton sétált, és hatalmas volt a
pocakja. Majd hirtelen minden sötét lett, a zajok is elhallgattak. Próbálta az elméjét tisztán tartani,
de a fájdalom erősebb volt…



Marco ebben az állapotában talált rá a padlón. Halálra rémült. Gyorsan felfektette az ágyra, és
kihívta a doktort. A doktor semmi okát nem találta a fájdalmaknak. Közben, mintha elvágták volna,
abbamaradt a görcs is. Az orvos nem tudott mit tenni, értetlenül állt csak, aztán adott beutalót egy
kivizsgálásra, és elment. Marco nagyon aggódott. Emília próbálta nyugtatni: biztos, hogy az apja
teszi vele ezeket. Erre figyelmeztette a hétvégén, mikor elmesélte a történetet.

– És most nyugodjak meg?! Hogy hagyjalak egyedül ebben a házban?! Nyugodtan menjek el, amikor
itt ilyenek történhetnek veled? – kelt ki magából a férfi.  – Ma hamarabb eljövünk a munkából,
összepakolsz mindent, és lezárjuk a házat! Nem foglak egy percig sem itt hagyni ezek után – mondta
ellentmondást nem tűrő hangon.

– Hát, elég lett volna, ha megkérdezed, összeköltöznék-e veled! – mosolygott Emília.

– Ne haragudj! – szólt Marco. – Nem így akartalak erre kérni. Csak olyan ijesztő volt látni, ahogy ott
fekszel.

– Tudom! – a lány gyengéden megölelte. – Gyere, menjünk dolgozni, mert tönkreteszem a cégedet!

– Te mindennél fontosabb vagy!

– Igen, csakhogy élni is kell valamiből! Ne feledd, most te tartasz el! – mosolygott a lány.

Marco, látva, hogy visszatért humorérzéke, kicsit megnyugodott, és könnyebb szívvel indult útnak.
Emíliát kirakta az irodánál, ő pedig elment a hivatalba, hogy megnyerje a pályázatot. Emília mindent
előkészített a vendégek fogadására, majd nekilátott a postának. Akkor vette csak észre, hogy a
telefonján üzenet várja. Már egy hete a kezében sem volt a készülék. Az üzenet Hettytől jött, aki
élénken érdeklődött Marcoról, mert azt csiripelték a madarak, nagyon összemelegedtek az utóbbi
időben.  Válaszul  néhány  sorban  leírta  gyorsan,  milyen  boldog.  Egy  másik  üzenetet  is  kapott,
Nandotól. Csak annyi volt: ne hagyja el, nagyon szenved nélküle. Erre nem írt vissza, csak kitörölte.
Nem akarta tovább fokozni a férfi szenvedéseit. Meg a saját boldogságát sem óhajtotta elrontani.
Hiszen olyan nehezen találta meg! Lassan megérkeztek a vendégek, ám Marco még sehol nem volt.
Hozatott ebédet, remélte, míg elfogyasztják, a férfi is ideér. Próbálta hívni, de a telefonja ki volt
kapcsolva. Már túl voltak az ebéden, épp kávéztak, és a város szépségeiről beszélgettek, amikor
megérkezett. Üdvözölte őket, és hamarosan be is záródott a tárgyaló ajtaja. Emília pedig egyedül
maradt a levelekkel. Elmúlt három óra. Emília biztos volt benne, hogy Marco aznap még semmit nem
evett. Épp azon töprengett, ha négyig nem történik semmi, hazamegy, és valami finomsággal fogja
várni. El volt mélyülve a gondolataiben, amikor kinyílt a lift. Enrico jött. Rögtön az futott át az agyán,
hogy valami baj van.

– Szia Emília! – köszönt a férfi.

– Szia Enrico! Mi szél hozott erre?

– Azt  beszélték,  találtál  munkát,  és nagyon összemelegedtél  a főnökkel.  Gondoltam, megnézem
magamnak, hova is adom az unokahúgom – mosolygott.

Emília még sosem látta ilyen jókedvűnek. Enrico észrevette a tekintetét.

– Nehogy azt hidd, a fiam oldalán nem láttalak volna szívesen. Csak nem ilyen áron. Ha nem így
alakulnak a dolgok, éppen ilyen boldog lettem volna, ha Nando mellett vagy.



– Nem azért néztem így! Sosem gondoltam volna, hogy te mint komoly üzletember, tudsz ilyen jó
kedélyű is lenni.

– Csak te láttál mindig szigorúnak, mert azt hittem ez a helyes viselkedés veled szemben – mondta
bocsánatkérően a férfi. Te azonban úgy sugárzol a boldogságtól, mint még soha! – folytatta örömmel.

– Mert boldog is vagyok! Van munkám, párom, most költözöm át Marcohoz – újságolta Emília a jóhírt.

– Az nagyon helyes! Nem voltam nyugodt, hogy egyedül vagy abban a házban. Senki nem tudja, apád
hol van. Amíg el nem kapják, ne légy egyedül!

– Nem leszek! Marco nagyon vigyáz rá!

– Jól össze fogtok illeni! Ő csupa udvariasság, figyelmesség és szeretet. Mint te – mondta a férfi.

Megittak együtt egy kávét, és apró dolgokról beszélgettek. Enrico már elmenni készült, mikor Marco
kijött. Épp csak üdvözölték egymást, a férfi pedig távozott. Marco kikísérte a vendégeket. Végre
kettesben maradtak. Marco hosszú csókot adott a lány szájára, de sajnos csak eddig jutottak, mert
nyílt a lift. Egy ismeretlen úr jött tárgyalni. Bezárkóztak újra az irodába. Emília nem akarta itthagyni
a férfit, hátha szüksége van valamire. Folytatta a munkáját a levelekkel. Volt mit átnéznie. Egy fél
órát  tárgyalhattak,  aztán  mikor  kijöttek,  Marco  széles  mosollyal  búcsúzott  az  úrtól.  Odalépett
Emíliához, újra hosszan megcsókolta, majd így szólt:

– Akkor folytassuk onnan, ahol abbahagytuk! Hazaviszlek, öszszepakolsz, és átköltözünk hozzám. Ott
majd vacsorázunk.

– Jó, de ma én csinálom a vacsorát!

– Mire kipakolsz, már el is készül! Lesz még bőven lehetőséged főzni. Arra gondoltam, keresek egy
másik titkárnőt, hogy az iskolára tudj koncentrálni.

– Legalább ennyi részt hadd vegyek ki a munkából! Ez nem annyira megterhelő, menni fog, és neked
sem kell külön alkalmazottat fizetned.

– Jó, de rögtön szólj, ha soknak érzed! Gyere, induljunk, nehogy egy újabb kliens tévedjen be a
fényekre…

Elég sok időbe telt, mire Emília mindent összepakolt. Sok volt a csomag, látszott, hogy nem egy
forduló lenne. Marco elintézett egy-két telefont, és máris volt egy költöztető autójuk. Felrakodtak,
megadták a címet, és az autó elment. Aztán lezárták a házat, és ők is elindultak. Emília legnagyobb
meglepetésére nem oda mentek, ahol Marco eddig lakott, hanem az új házba, a partra. Kis híján
teljesen kész volt, pedig néhány hete, még csak félig állt. Elképedt, hogy a férfiban mennyi energia
és szervezőképesség van. Szinte nem is veszi észre, amikor ügyeket intéz! Néhány akadály után,
amelyek Marco bőröndjei voltak, sikerült bejutni. Gyönyörű volt a ház. Az ajtó egy kis előszobára
nyílt.  Lépcsőn  lehetett  lejutni  a  nappaliba,  ami  már  be  volt  rendezve,  egy  kis  kanapéval  és
dohányzóasztallal; jobbra egy pult, mögötte egy asztal. Onnan nyílt a konyha. Balra két kisebb szoba
volt, még berendezés nélkül. Körben hatalmas, tengerre néző panorámaablak. Az előszobából lépcső
vezetett fel az emeletre. Fent négy hatalmas szoba volt, külön fürdővel. Itt csak egy szobában volt
berendezés.  Az  ablak  a  tengerre  nézett.  A  szoba  közepén egy  hatalmas  antik  franciaágy  volt,
baldachinnal, az ágytól jobbra egy ugyanolyan fésülködőasztal, kis tükörrel. A fürdő berendezése is
ugyanaz az antik bútoregyüttes volt, mint a szobáé. Nagyon jó ízlésre vallott. Emília úgy érezte, talán



nem is ő az első nő ebben a házban. Ezt a kis csipkelődést nem hagyhatta ki.

– Valami nagyon szép, és számodra fontos lányt várhattál ide, ha ilyen gyönyörű bútorokat vettél!
Nem is tudom merjek-e beköltözni a magam egyszerűségével – mondta, és a szeme mosolygott. De a
férfi komoly maradt.

– Tegnap még teljesen üres volt a szoba. Ez csak rád vár. Próbáltam a szobád mintájára olyan bútort
válogatni, ami neked is otthonos. Ezzel ne viccelődj! Két évig nem találtam a boldogságomat, mert
minden lányban téged kerestelek. Most hogy itt vagy, mindent meg fogok tenni azért, hogy olyan
boldog légy, soha ne akarj elhagyni!

– Marco! Őszinte, tiszta szerelemmel szeretlek! Ha fele enynyit teszel meg értem, akkor sem foglak
elhagyni! Nem ezért szeretlek, hanem magadért. A lényedért – mondta a lány, és megcsókolta a
férfit. Aztán tiszta szenvedéllyel felavatták a hálót. Már a bőröndöket csomagolták, amikor Emília
megkérdezte a férfit, mikor bonyolította le ezt a sok mindent. Álmélkodva hallgatta, hogy minden a
szeme előtt zajlott. És hogy Marco még a berendezést is ma intézte. A legjobban a gardróbszoba
tetszett neki. Nagyon kényelmesen el tudta rakni az összes ruhát és cipőt. A fürdőben is kipakolta a
szükséges holmikat, és hallotta, Marco már a konyhában serénykedik. Elmosolyodott. Annyira jó volt
hozzá a férfi, hogy sokszor félt, felébred, és minden eltűnik, mint egy álom, ő pedig ott fog feküdni
egyedül a szobájában. Pár pillanat múlva már érezte is az illatokat. Mikor minden fontos dolgot
elrendezett,  lement. Gyönyörű volt a kilátás a nappaliból.  Leült,  és nézte a végtelen tengert,  a
homokos partot és a naplementét. Olyan volt, mint egy mesebeli kastély, amiben ő volt a hercegnő. A
zord valóságból hirtelen egy álomvilágba csöppent. Marco csak állt a konyhában, és nézte a lányt.
Tudta, hogy soha nem fogja elhagyni. Boldog volt. Emília hirtelen megfordult.

– Na jó, most már elég a bambulásból! – dorgálta Marcot viccesen. – Mit eszünk?

– Meglepetés! Csak csodáltalak téged, meg a kilátást is.

– Szép itt nagyon! Tetszetős a lakás, gyönyörű a kilátás.

– És remélem lassan otthonossá is teszed! – mosolygott a férfi.

– A háló már elég otthonos, csak valami szép függöny hiányzik. Olyan ridegek így magukban ezek a
nagy ablakok.

– Ez már a te feladatod. Nekem csak azt mondd meg, hova kell menni az áruért, és kinek kell fizetni.

– Én is ki tudom fizetni! – mondta a lány, és lehajtotta a fejét.

–  Azt  nem  is  kétlem!  Nem  is  ezt  akartam  mondani.  Mostantól  egy  kasszán  vagyunk,  hisz
mindkettőnket a cég fizeti. A fizetésed lesz a zsebpénzed, és ami még plusz a cégből, abból fogunk
élni.

– Nem, Marco, hadd vegyem ki én is a részem! Kapjak rendes fizetést, és befizetek a rezsibe.

– Azt már nem! De ez úgyis ki fog alakulni. Gyere, segíts törölgetni! – mondta a férfi.

Az este további részében a ház berendezéséről beszéltek, illetve Emília megkapta a kulcsokat is.
Nagyon felszabadultak voltak, tele tervekkel, vágyakkal és egymás iránti szeretettel. A másnap sem
volt könnyű. Marco egyik ügyféltől a másikig sietett. Végre elment dél körül az olasz delegáció, ám



ottmaradt a tegnap esti úr. Vele visszavonult az irodába, és ki sem jött szinte egész nap. Csak ha
kávé kellett, meg egyszer négy óra előtt, hogy Emília menjen haza nyugodtan, neki még tárgyalnia
kell. Emília be is fejezte nem sokkal négy után a dolgát, és elindult. De nem hazament, hanem a
méteráruboltba.  Sejtette,  hogy  van  ideje,  még  sokáig  fognak  tárgyalni.  Valami  szép  függönyt
keresett, és hozzá illő sötétítőt. Nagyon sokat válogatott, mire megtalálta a megfelelőt, amiből volt
elég is. Egy egyszerű fehér csipkefüggönyt választott a szobákba és a nappaliba, a konyhába egy
kétrészes mintásat. Egy kis faház volt rajta, malommal, patakkal és erdővel. A hálóba mélybarna
szaténsötétítőt  vett,  mert  olyan  antik  érzést  keltett  az  aranyzsineggel,  a  konyhába  pedig  egy
egyszerű, napsárga, kétrészes sötétítő fog kerülni. Már a pénztárnál állt, várta, hogy becsomagolják
a függönyöket, és fizethessesen, amikor meghallott a háta mögött két lány beszélgetését. Régen
évfolyamtársai voltak.

– Hallottad, Emília milyen hamar túltette magát Nandon? Elég nagy lebőgés volt, pedig mennyire
odavoltak, milyen nagy volt a szerelem! De már be is költözött, új, örök szerelme házába.

– Szüksége is lehet az anyagi támogatásra, most hogy az apja bedilizett – mondta a másik.

Amikor észrevették, hogy Emília hallja, átmentek az üzlet másik részébe. Emília pedig kifizette a
függönyt, és elment. Úgy döntött nem fogja hagyni, hogy az ilyen féltékeny megjegyzések a kedvét
szegjék. Csak a jövőre akart gondolni. Neki éppen ugyanolyan joga volt a boldogságra, mint másnak.
Ezt most megtalálta, és sem elengedni nem hajlandó, sem szomorkodni nem akar a buta szóbeszéd
miatt! Még betért a boltba, vett ennivalót meg némi tisztítószert, aztán a virágosnál is körülnézett.
Vásárolt néhány növényt a lakásba, de ahhoz már házhoz szállítást kért. Ennyi mindent nem is tudott
volna kézben hazavinni. Hazaérve gyorsan átöltözött, mert a virágok is ott voltak már. Felrakta a
levest főni, és elkezdte felakasztani a függönyöket. Nem volt egyszerű feladat felrakni a hatalmas
ablakokra. Önmagában is nehéz volt a függöny, hát még emelgetni… De az eredmény önmagáért
beszélt. Gyönyörű és otthonos lett tőle a lakás. A virágokat is elhelyezte. Az állványt az ablak mellé
állította,  szemben  a  kanapéval,  és  rárakta  színes  virágokban  pompázó  növényeket.  Egy  nagy
cserepes virágot beállított az ajtóhoz, a bejárat elé pedig két kis cserepes tuját tett. A hálóban is
rakott a falra néhány virágot. Aztán készített még rántotthúst meg gombát, kis salátával és rizzsel.
Felmosott, mert a virágok után maradt egy kis piszok. Még a tévét is beüzemelte, hátha talál valami
jó filmet. Megterítette az asztalt, és leült tévézni. Nem talált jó filmet, csak egy tűrhetőt. Azonban
remélte, Marco most már hamar megérkezik. Egy apró kis fuvallatra lett figyelmes. Kinyitotta a
szemét, és megpillantotta Marcot. Körbenézett. Már reggel volt. Észre sesem vette, hogy eltelt az
idő. Marco a tegnapi viseletében állt  előtte, és mosolygott rá. Emília megkönnyebbült,  hogy az
éjszaka csak álom volt. Olyan szörnyűnek és nyomasztónak élte át, azt hitte, Marco ma már haza se
jön. De nem akarta a rémálmaival terhelni a férfit. Ránézett.

– Hazajöttem érted! Ne kelljen gyalog jönnöd! Gyönyörű lett a lakás. A konyha kellemes, a háló
elegáns. A vacsora pedig nagyon finom! – szólt Marco.

–  Legalább  idetelefonálhattál  volna!  Csak  annyit,  hogy  jól  vagy,  de  nem fogsz  hazaérni.  Nem
kérdezem, kivel vagy mit csinálsz, csak tudjam, nem az árokparton fekszel valahol! – fakadt ki Emília
elkeseredetten.

– Ne haragudj! – engesztelte a férfi.

– Ne haragudj, ezt könnyű mondani. De hogy én min megyek keresztül, az nem számít…

– De számít! Csak úgy bele tudok merülni a munkába, a rajzolásba. És még annyira nem szoktam
meg, hogy valakiért felelősséggel tartozom. Igyekszem a jövőben ezt jobban szem előtt tartani –



folytatta Marco békülékenyen.

– Jól van! Megyek, átöltözöm! – mondta Emília, és felállt.

Marco látta,  hogy nagyon megbántotta,  de tényleg nem akart semmi rosszat.  Egy nagyszabású
projektre kérte fel az az úr, és azt meg kell terveznie, bár belátta, hogy egy telefon nem került volna
semmibe. Ráadásul Emília nagyon készült, gyönyörűvé varázsolta az otthont. Már nem is volt kedve
ma dolgozni. Szerette volna valahogy kiengesztelni. Emília egy kicsit tartózkodóan viselkedett a
reggel folyamán. Bántotta, hogy egyedül, kétségek között kellett gyötrődnie. Mint amikor az apja
annyiszor megtette vele, hogy otthagyta, és ő soha nem tudta, hol van, vagy mikor jön. Csak ennyit
szeretett volna: Marco mindig tudassa vele, hogy jól van. Emília érezte, hogy nagyon a szívére vette
a történteket, de olyan különös érzése támadt. Egész éjjel Marcoval álmodott. A férfi haldoklott, az
apja pedig ott állt fölötte, és kacagott. Nem akarta Marcot megijeszteni, de félt ettől az álomtól. Az
volt a legfontosabb a számára, hogy Marcot biztonságban tudjaEgész nap fásult volt. Nyomasztotta a
tegnapi álom. Az apja jelenlétét érezte mindenhol. Fáradtnak érezte magát, pedig kiderült, hogy
végigaludta  az  éjszakát.  Ezekből  az  álmokból  nem  is  tudott  önmagától  felkelni.  Szinte
belekényszerítették, hogy végigélje a szörnyűségeket. Émelygett is, de azt egy kiflivel leküzdötte.
Marco egész nap figyelte. Nagyon bántotta, hogy ekkora szenvedést okozott neki. Bár ránézésre
betegnek tűnt. Sápadt volt, és a keze is remegett. Még dél sem volt, mikor Marco kijött, összeszedte
a cuccait,  és beparancsolta az autóba.  Hazavitte,  és ágyba fektette.  Nem sokra rá az orvos is
megérkezett. Emília sejtette, hogy Marco már bentről felhívta. Az orvos kiküldte a férfit, és hosszas
vizsgálódás  kezdődött.  A  doktor  végig  nagyon  komoly  maradt.  Emília  minden  kérdésére  csak
hümmögött. A lány mókásnak találta az öregurat, ahogy beletúr az ősz hajába, és néha latin szavakat
mormol.  A  kedve  is  jobb  lett  egy  kicsit.  Amikor  a  vizsgálat  véget  ért,  és  a  doktor  ránézett,
megkérdezte:

– Nagyon beteg vagyok, doktor úr? – és megpróbálta elnyomni a mosolyt.

– Hát, azt hiszem, nem! Csak a munka és az iskola. Azt hanyagolnia kellene egy kicsit. Valamint
holnap meg kellene jelennie a rendelőben is.

–  Miért?  Mi bajom doktor úr? –  kérdezte Emília  most  már igencsak komolyan.  A férfi  szigora
megijesztette egy kicsit.

– Ön gyermeket vár! Sok pihenésre lesz szüksége! – mondta, és most először, egy mosoly futott át az
arcán. Aztán az idős férfi elköszönt Marcotól. Nem mondott neki semmit, és ezért Emília hálás volt.
Szerette volna ő közölni Marcoval a jó hírt. Vagy legalábbis a hírt. Bár remélte, hogy a férfi is örülni
fog neki. Marco kikísérte a doktort, aztán Emília hallotta, amint kettesével szedi a lépcsőket, hogy
felérjen. Lefeküdt kényelmesen, és behunyta a szemét. A szobába felérve Marco körbejárta. Próbálta
óvatosan mellé fészkelni magát. Fel is akarta kelteni, meg nem is.

– Nyugodtan feküdj mellém! – mondta a lány, és igyekezett elnyomni feltörő nevetését.

– Mit mondott a doktor? – kérdezte Marco.

– Nem vagyok olyan nagyon beteg. Viszont szerinte sokat kell pihennem, neked pedig lassanként egy
új titkárnőre lesz szükséged…

– Miért, mi a baj?! – Marco egyre rémültebb volt, a lány pedig élvezte, hogy kétségek gyötrik. De
nem akarta túl sokáig gyötörni, mert sejtette, hogy a bűntudat dolgozik benne a tegnap este miatt.



– Kisbabánk lesz! – bökte ki végül halkan.

– Tessék? – A férfi alig hitt a fülének. Már az is szinte csoda volt, hogy álmai nője a karjaiban van,
szereti – és hogy még egy gyermekkel is megajándékozza, ez szinte elképzelhetetlen földöntúli öröm
volt. Nem is tudta, hogyan lehet elviselni ennyi boldogságot.

– Kisbabánk lesz! – ismételte meg a lány, és óvatosan a férfira nézett. Látta, ahogy könny szökik a
szemébe. Marco nem volt képes megszólalni, csak megcsókolta. Pár percbe beletelt, mire bármit is
tudott mondani.

– Én vagyok a világon a legboldogabb ember! Két vágyam teljesült egyszerre. Itt van mellettem az a
nő, aki az életet jelenti számomra, és megajándékoz egy kisgyerekkel. Azt hiszem, többet nem is
kívánhatok az élettől!

Egész nap élvezték egymás társaságát, Marco kényeztette a lányt, ahogy csak tudta. Este volt még
egy meglepetése. Bár tisztában volt vele, hogy Emíliáét nem fogja felülmúlni: Egy gyönyörű gyűrűvel
megkérte a kezét. Ugyan nem így, hanem a mesebeli kastélyban tervezte a leánykérést, de a sors
közbeszólt. Emília boldogan igent mondott, aztán egész éjszaka tervezgették a gyerekszobát, és az
esküvő részleteit. Gyorsan meg akarták tartani a csendes lakodalmat, hogy ne legyen még a lánynak
túl nagy pocakja. Marco szinte sugárzott a boldogságtól másnap az irodában. Nem is nagyon tudott a
munkájára figyelni. Legszívesebben otthon lett volna, Emília mellett. Látni akarta a lányt, dédelgetni
minden percben. Sajnos a partnerei is észrevették, hogy nem ott jár az esze, ahol kellene. Próbált
erőt venni magán: koncentrálni kell munkára, mert nem lesz miből élni! Ez aztán egész jól sikerült,
hét óra is elmúlt, mire kijött az irodából. Sietett haza. A lakásban még nagy volt a világosság. Nem
értette, mert nem vártak ma estére senkit. Ahogy belépett, a húgát látta meg. Emíliával társalogtak,
de látszott Emílián, hogy nagyon feszült.  Köszöntötte húgát, és kérdezte, mi járatban van erre.
Hamar rájött, hogy csak az Emília iránt érzett kíváncsisága vonzotta ide. Sosem látta még Marcot
ilyen felszabadultnak, és kíváncsi volt, kinek köszönhető ez a nagy változás. Már Marco is gondolt rá,
hogy bemutatja őket. Hiszen ők egy család. Csak azt nem értette, Emília mitől olyan feszült, szinte
ingerült. Sarah már nem maradt sokáig, mert szinte egész délután ott volt. Miután a lányt kikísérték,
rögtön feltette a kérdést:

– Valami baj van, Emília?

– Ne jöjjön ide többet, Marco, kérlek, ha itt vagyok! Annyira hasonlít rám, és nagyon félek, rajtam
keresztül  apám hozzá  is  eljut!  Nem akarom,  hogy  neki  is  át  kelljen  élni  a  borzalmakat  és  a
fájdalmakat. Amíg apám szabadon van, nincs mellettem biztonságban. Hisz te is láttad, mire képes –
mondta aggódva.

Marco megölelte. Ölelte, hogy érezze a biztonságot. Szerette volna, ha megnyugszik végre. Ám
értette a lány félelmét. Hiszen látta, milyen dolgok történnek vele… Megpróbálta az este folyamán
jobb kedvre deríteni a lányt, Emília pedig hálás volt ezért, és igyekezett is jobb hangulatba kerülni.
Elmesélte,  mi  történt  az orvosnál,  megmutatta a helyet,  ahova az esküvőt  tervezte,  és  számos
díszítési lehetőséget, amiből választani kellene. Elmondta, hogy már meghívókat is nézegette, de ott
annyi szép volt, hogy nem is tud választani. Marco mosolyogva hallgatta. Végül Emília azt az óhaját
is kifejezte, hogy szeretne holnap már dolgozni. Ettől Marco nem lett olyan boldog.

– Pihenned kell, drágám! Jobban szeretném, ha itthon lennél!

– De itthon megőrülök egész nap egyedül! Nem köti le az egész napomat az esküvőszervezés és a
tévézés. Ha elfáradok, hazajövök, de addig is tudnék segíteni. Vagy a papírmunkát is elvégezted



tegnap?

– Nem, arra nem maradt időm, de meg tudom oldani. A legfontosabb, hogy ti egészségesek legyetek!

– Azok vagyunk. A doktor is megdicsért.

– Jó, de ha elfáradsz, vagy ha azt látom, hogy sápadt vagy, akkor jövünk haza! – engedett végül
Marco, a lány pedig örömében megcsókolta.

Az esküvőig nagyon hamar elment az idő. Emília egy-két rossz reggelen kívül nagyon könnyen viselte
a terhességet. Az esküvő nagyon szép volt. A közös mesekastélyukban rendezték, szűk körben. Nem
akartak  nagy  lakodalmat,  csak  a  számukra  legfontosabbak  voltak  jelen.  A  közelben  lévő  kis
kápolnában tartották a szertartást, a kastély ebédlőjében valamint a báltermében a vacsorát és a
táncot. Gyönyörű volt az este, és Emília nagyon élvezte. Mindenki jól mulatott, bár ő érezte magán,
hogy hamarabb fárad. Ránézett Marcora egy tánc után. A férfi egy kisebb csoporttal beszélgetett,
közben nevetett. Emília számára hihetetlennek tűnt, hogy ő mától Signora Marco Rodena. Nem
mindennapi érzés volt,  hogy neki  is  járhat ez a boldogság:  Egy nagyon helyes férfi  őt  szereti,
kényezteti, és feleségül is vette. S ha a boldogságból ez sem nem lenne elég – még a gyermekét is a
szíve alatt hordja! Hajnalban már nagyon kimerültnek érezte magát, úgyhogy megvált a társaságtól
és a szép ruhájától. Hamar el is nyomta az álom. A pici szinte már követelte a csendet és az alvást.
Mikor kinyitotta a szemét a simogató napsugarakra,  először tapasztalta,  hogy Marco ott  alszik
mellette. Biztos jó lehetett a hajnal, hiszen Marco ruhástól aludt. Elmosolyodott. Fölkelt, halkan
felöltözött, és elment sétálni. Nem akarta még a férjét felébreszteni. Tett egy sétát a parton, aztán
visszajött, és megreggelizett, mert már éhes volt a kis pocaklakó. Amikor fölért a szobába, Marco
fel-alá járkált.

– Valami baj van? – lépett be Emília.

– Hol voltál? Már tűvé tettem érted az egész szállodát! – mondta a férfi. Látszott rajta az ijedtség.

– Sétáltam, aztán reggeliztem – válaszolta Emília meglepetten.

– Szólhattál volna valakinek! Nem tudtam, hol vagy, már egy órája várlak. És ha bajod esik? Azt sem
tudom, hol keresselek!

– Nem akartalak felkelteni.  Megaztán,  lehet,  hogy nem is  tudtalak volna! –  mosolygott  a lány.
Mulattatta  a  férfi  ijedtsége.  Odament,  és  megcsókolta.  Nem  akarta  már  az  első  napjukat
veszekedéssel tölteni. Ráadásul, mióta állapotos, Marco még a szellőtől is félti. Pedig nem érezte
magát gyengébbnek, csak hamarabb elfárad. De ezt könnyen lehet orvosolni. Még hátravolt egy
közös estebéd, aztán elbúcsúztatták a vendégeket. Hettyt kikísérték a reptérre, és ők is hazamentek.
A nászutat nem mostanra tervezték, hanem a következő hónapra, mert Marconak sok volt a munkája.
Megbízókat pedig Emília nem akart elveszteni.  Ráértek az utazással,  most úgysem ez a fontos.
Másnap már az irodában kezdtek, és tele voltak munkával. Marco megnyert elég sok pályázatot, így
nagy volt a jövés-menés. Úgy fél négy körül elcsendesedett minden, és Emília is hátradőlt egy kicsit.
Marco kilépett az irodából.

– Gyere, sétáljunk egyet, aztán hazaviszlek! Nekem még maradnom kell – mondta a férfi, és kéz a
kézben  elindultak  a  városba.  Néhány  bababoltot  jártak  végig,  és  megvették  a  tapétát  meg  a
szekrényeket. Vettek egy bölcsőt az emeletre, és egy kiságyat a nappaliba. Amikor az egyik kirakat
előtt álltak, Emília meglátta a mását, az anyját a tükörben. Megfordult hirtelen, de nem állt ott senki.
Nem is állhatott, hiszen az anyja halott. Látta a sírját is. Elfordította a tekintetét, próbált Marcora



figyelni, de végig úgy érezte, követik. Akárhányszor belenézett egy kirakatba, látta az arcot, de ha
megfordult, csak idegen emberek vették körül. Marco észrevette Emílián a zavart, és látta, hogy
figyel  valamit.  Megkérdezte,  mi  történt.  Mikor  megnyugtatta,  hogy  ő  semmit  sem lát,  Emília
látszólag lecsillapodott. De nem tudott szabadulni az érzéstől. Biztos volt benne, hogy valaki követi.
Mire hazaértek, enyhült az izgatottsága. Kiszállt az autóból, bement a házba, és bezárta az ajtót.
Még várta a szállítókat a gyerekholmikkal. Gondolta, összeüt valami ennivalót, hátha Marco enne
még, ha hazaér. Egy kis rántott húst készített, meg krumplit. Közben megérkezett a gyerekbútor, azt
bepakoltatta  a  leendő gyerekszobába.  Befejezte  vacsorát,  gyorsan elmosogatott,  és  elővett  egy
könyvet. Épp csak beült az ablakba, hogy olvas egy kicsit, mikor hallotta a kulcscsörgést. Megjött
Marco. Ahogy egy pillanatra kinézett az ablakon, észrevett a parton egy női alakot. Gyorsan behúzta
a függönyt, és felálltKezdte azt hinni, tényleg megbolondul. Most már nemcsak fájdalmai vannak,
hanem szellemeket is lát. Kicsit magához kell térnie, mert megzavarodik, mire a baba megszületik!–
gondolta rémülten.

– Na, hogy van az én kis feleségem? – lépett be Marco, és egy csókot nyomott a lány szájára. Emília
viszonozta, és megölelte a férfit. Örült, hogy ilyen hamar hazaért.

– Nagyon jól. Csináltam vacsorát, és épp olvasni ültem le, amikor jöttél.

– Kitaláltam valami nagyon jót! Átöltözöm, és mindjárt meg is mutatom, mire gondolok. Addig kérlek,
melegíts nekem vacsorát!– mondta Marco, és eltűnt a lépcsőfordulóban.

Emília megmelegítette az ételt, kitálalta, aztán a férfi után ment. A gyerekszobában találta. Az egyik
falra egy hatalmas Fülest rajzolt grafittal, és Micimackó feje is csaknem elkészült.

–  Nem tudom, fiú  lesz-e  vagy kislány,  de Micimackó és  Miki  egér  szerintem semleges –  szólt
tréfálkozva, mikor a belépő Emíliát megpillantotta.

– Ez gyönyörű! – ámuldozott a lány. Sosem látta, hogy Marco ennyire jól rajzol.

– Szépen kifestjük, és kész a szoba fala!

– És akkor mi lesz a sok tapétával?

– Majd felhasználjuk máshová! – mosolygott a férfi.

Emília nagy nehezen lecsalta a gyerekszobából a vacsorához. Érdeklődött a munkák iránt, de Marco
csak a falat tervezte nagy hévvel. Még lovakat is akart rajzolni, meg egy tündért. Kilenc óra körül
járhatott. Marco épp befejezte az evést, amikor csengettek. Egymásra néztek. Senkit nem vártak ma,
különösen nem ilyen késői órában. Marco ment ajtót nyitni. Nando állt ott. A férfi betessékelte.
Emília egyelőre a konyha jótékony takarásában volt, de tudta, egyszercsak neki is elő kell jönnie. A
két férfi melegen köszöntötte egymást, mint a régi barátok. De hiszen azok is voltak.

– Hát hazajöttél! – mondta Nando. – És maradsz is?

– Úgy néz ki! És te? Hogyhogy itthon?

– Nem tetszett a francia klíma!

– Ezek szerint akkor te is maradsz.



– Egyelőre igen!

– Igazából azért jöttem, hogy gratuláljak. José újságolta, hogy megnősültél.

– Igen, és nemsokára apa is leszek!

– Hát akkor tényleg minden a lehető legjobban alakul! Meg is lehet ismerni a szerencsés hölgyet?

– Igen! – felelte Marco, és intett Emíliának, jöjjön ki. Örült, hogy Nando ilyen könnyen fogadja. Senki
sem gondolta, hogy nem tudja az ara kilétét. Emília kilépett a konyha áldásos takarásából.

– Hello, Nando! – köszönt, de remegett a hangja. Nem tudta, mire számíthat, és mit fog érezni. A
legrosszabb  az  volt,  hogy  a  szíve  hevesebben  kezdett  verni,  amikor  meglátta  a  férfit.  De  ezt
igyekezett önmaga előtt is letagadni. Nem akarta észrevenni, a férfi mennyit változott előnyére. Csak
túl akart lenni ezen a találkozáson. Nagyon rossz volt hallani, hogy nem fog visszamenni, így többet
kell majd látnia, küzdenie vele.

– Szia Emília! – szólt Nando elképedve. Erről valahogy nem szólt a beszámoló… De akkor neked is
gratulálok! Remélem, nagyon boldogok lesztek!

– És ti? Hogy vagytok Thaliával? – vett erőt magán Emília.

Nehezére esett könnyednek lenni, hiszen elevenen élt még benne az a nap, amikor megtudta, hogy a
szerelme búcsú, és egy szó nélkül otthagyta, elment egy másik nővel.
– Szakítottunk. Nem egymásnak valók voltunk, ezt apám is kezdi belátni. Folyton veszekedtünk.
Annak pedig nincs értelme, ugye? – válaszolta a férfi, és hosszan a lányra nézett. Aztán már csak
néhány udvarias szót váltottak, és Nando elment. Emília megkönnyebbült, hogy elmaradt a nagy
jelenet. Marconak igyekezett azt mutatni, mintha nem is érdekelte volna az egész. Próbált nem
tudomást venni arról, mennyivel érettebbnek tűnt a fiú, milyen kedvesen és melegen szólt Marcohoz.
Sose látta senkivel ilyen kedvesnek. Sokkal helyesebb volt, mint mielőtt elment.

A férjének csak annyit mondott, örül, hogy a találkozás nem fulladt botrányba. És hogy már semmit
nem érez a fiú iránt – ami valóban igaz is volt.  Semmi olyat nem érzett,  ami miatt felrúgná a
házasságát. Az a csöppke vonzalom, ami még ébredt benne, erre nem volt elegendő. Marco sem szólt
semmit. Kicsit furcsállotta ugyan, hogy ilyen könnyen túl voltak ezen a találkozáson. Bár azt Nando
is beláthatta – gondolta –, hogy vérrokonokként nem sok esélyük van.

Másnap be kellett menniük dolgozni, mert nagyon sok volt a megrendelés. De Marco igyekezett apró
figyelmességekkel  kényeztetni  asszonykáját.  Emília  érezte  a  férfi  gyötrődését  és  kétségeit,  és
igyekezett  megerősíteni  a  férfiban,  hogy  nincs  miben  kételkednie.  Szereti,  és  ezen  nem  fog
változtatni Nando sem, bármi is volt köztük.

Emília sétálva ment haza. Marconak még maradnia kellett, ő pedig szeretett volna vásárolni. A házat
is akarta csinosítani meg a gyerekszobát is. Boltról boltra járt, amikor hirtelen ismét meglátta az
idősebb tükörképét a bolt ablakában. Kicsit továbbment, majd hirtelen megfordult. Látta, hogy a
tükörkép próbál menedéket találni, de nem volt már mit tenni. Ott álltak szemtől szemben. Emília
szinte kővé dermedt. Önmagát látta viszont, csak jóval idősebben. Becsukta egy pillanatra a szemét,
aztán mire kinyitotta, eltűnt. Már nem hitte, hogy képzelődik, de mégis megcsalhatja a szeme. Két
ember nem hasonlíthat ennyire egymásra! Valami azt súgta, az anyja nem halott. Mással nem lehet
ekkora a hasonlóság köztük. Megfordult, és a rendelő felé vette az útját. Tisztában volt vele, hogy az
orvosa a kezdetektől fogva ismeri a családot. Ha az anyja meghalt a születésekor, ő biztosan tudja.



Sokat kellett várnia az orvosra, volt ideje a csapongó gondolataival foglalkozni… Már maga sem
tudta, mire is számítson. Félt, hogy soha nem fog rendbe jönni az élete. Amikor már minden jónak
tűnt, kiderült egy újabb és újabb apró részlet. Pedig már nem érdekelte. Sem az apja, sem az anyja.
Az egész gyerekkorát olyannak akarta tudni, amilyennek eddig is, és le akarta zárni azt az életet
minden szépségével és szörnyűségével együtt. A saját gyermekének boldog gyermekkort szeretett
volna. Nem akart sokat köntörfalazni, úgyhogy a bevezető mondatok után rögtön előállt a kérdésével.

– Nem akarom sok idejét rabolni, így rögtön rátérek a jövetelem céljára – kezdte. – Ön volt az, aki
megállapította anyámnál a halált?

Látta, hogy a doktor nagyon meglepődik a kérdésen.

– Nem, én nem is láttam anyádat – kezdte a férfi. – Apád egy idegen orvost hozatott, ő vezette le a
szülést, és állapította meg a halált. Halottnak egy pillanatig sem láttam Emíliát. A koporsó is zárt
volt.

– Elképzelhető, hogy apám halottnak mondta, el is temette, amikor nem is volt halott?

– Ezt nem tudhatom. Ép elméjű ember nem tesz ilyet – mondta a doktor, és próbálta leplezni zavarát.
Nem sejtette, hogy Emília tud mindenről. Megeskették, hogy soha nem beszél róla neki. Ezért is
furcsállotta, amikor megkereste. Nem tudhatja, hogy sok mindent kiderített az apjáról, így a lány
még nagyobb meglepetést okozott neki a következő mondatával.

–  Ugyan,  doktor,  hagyjuk  a  színjátékot!  Láttam  a  kórlapokat.  Maga  kezelte  apám  agybaját.
Nyugodtan megmondhatja az igazat! Meglepetést nem fog okozni. Apámon elhatalmosodott újra az
elmebaj.

– Igen, tudom! Próbáljuk előkeríteni, mielőtt kárt tesz valakiben. Igen, elképzelhetőnek tartom, hogy
anyád eltűnt, és ő megrendezte a temetését. De arról sejtelmem sincs, hogy tudott kiállítatni valódi
halotti anyakönyvi kivonatot – válaszolta a férfi.

Még néhány szót váltottak, aztán Emília elment. Megfogalmazódott benne az egyetlen lehetséges
megoldás. Exhumáltatni kell a sírt. Tudta, hogy ehhez újdonsült nagybátyja beleegyezése is kell.
Ránézett az órájára. Elég későre járt. Marco is lassan hazaér, Enrico pedig nincs ma már az irodában.
Kártyázik, mint minden kedden. Elindult hazafelé, és holnapra hagyta a terv végrehajtását. Lassan
ment, mert kicsit fáradtnak érezte magát. Ahogy közeledett, látta, hogy világosság van a lakásban.
Marco már otthon van.

– Szia!  –  köszönt,  ahogy belépett.  Marco a kanapén ült,  és tévézett.  Gyorsan kibújt  a cipőből,
odament, és beleült a férfi ölébe.

– Szia! Merre jártál? – kérdezte a férfi, és megcsókolta.

– A kórházban voltam, a háziorvosomnál – kezdte a lány.

Félt attól, mit fog szólni a férfi az ötletéhez, illetve a történtekhez. Elmesélte, mi történt délután
vásárlás közben, hogy beszélt a doktorral, és hogy mire jutott. Marco nem tartotta okos dolognak az
ötletet. Szerinte, ha az anyja tényleg nem halott, Enrico biztos tud róla. Csak valamiért nem akarta
nagydobra verni. De biztos jó oka lehet rá, ha húsz évig titokban tartotta. Emília elmondta a tervét:
holnap ebédidőben átugrik Enricohoz, és kéri a beleegyezését. Marco egyetértett vele. Remélte,
Enrico meg tudja nyugtatni feleségét. Nem akarta, hogy idegeskedjen, vagy féljen. Még beszélgettek



egy kicsit az elmúlt napról. Nemsokára az építkezések is elkezdődnek, amiket Marco megnyert.
Ebben folynak az egyeztetések és a pontosítások.

– Jut is eszembe! – fordult meg hirtelen Marco, és egy borítékot nyújtott oda Emíliának.

– Mi ez?

– Nézd meg! – mondta. Emília ránézett a borítékra. A címzett Signore és Signora Rodena volt.
Kinyitotta. Nando hívta meg őket a partira, amit a hazaérkezése alkalmából rendeznek.

–  Ha  jól  sejtem,  ezt  nem utasíthatjuk  vissza  –  szólalt  meg  halkan.  –  Egyszer  azért,  mert  az
unokatestvérem hazaért, mászszor, mert nem csinált hatalmas balhét ebből a helyzetből.

– Nando hirtelen indulatú, de értelmes. Fél év alatt már megemésztette a történteket – vélte Marco.

– Igazad van! És ennek szívből örülök! – mondta Emília, és így is volt. Magában ő is lezárta már ezt a
dolgot.

Nando  nem viselte  ilyen  jól  a  helyzetet.  Dühös  volt  magára,  amiért  fél  évvel  ezelőtt  elment.
Féltékeny volt Marcora, amiért boldoggá tette Emíliát. Ő csak azért jött haza, hogy vele legyen, és
jóvátegyen mindent. De Emília már nem szereti. Fél év alatt nagyon is elfelejtette. Pedig neki ez a
lány kellett, ő az élete! Nem érdekelték a rokoni szálak, az észérvek. Érezte, Emília nélkül nem tud
létezni. Tudta, az ő hibája is, hogy elvesztette a lányt, de ezt mind jóvá akarta tenni. Azért jött haza,
hogy Emíliát  visszaszerezze,  és ebből  nem engedett.  Az apja minden napra áthívta Thaliát,  de
képtelenek voltak megbékülni. Csak veszekedtek, ha együtt voltak. Nando vádolta, hogy tönkretette
az életét. Thalia még viselte a Chayo nevet, bár Nando már a hazautazásuk előtt beadta a válási
papírokat. Thalia nem nagyon akart válni, mert egy félrelépéséből kisbaba fog születni. De Nando
apasági vizsgálatot kért. Ha kiderül, nem ő az apa, azonnal elválasztják őket a házassági szerződés
értelmében. Mert Nando mindenre gondolt. Engedelmeskedett apja akaratának, ám csak szigorú
feltételek ellenében. Senki sem tudhatta valójában, mennyire rossz is a kapcsolata a feleségével.
Nando olyan feltételeket szabott, amikről tudta, Thalia hosszú távon nem fogja tudni betartani. És a
lány a házasságkötéskor kénytelen volt ezeket aláírni. Ha tehát megjön az apasági papír, elválasztják
őket. Nando jól tudta, nem lehet övé a gyerek, mert soha nem feküdtek le egymással. Thalia sokszor
próbálta elcsábítani,  de még Nando legrészegebb pillanatában sem járt sikerrel.  A férje mindig
éreztette  vele,  hogy  van  egy  vetélytársa,  akivel  soha  nem fog  tudni  versenyezni.  Thalia  ezért
haragudott Emíliára, és egy idő után elkezdte Nando mellett élni a saját életét. Nando és Enrico is
sokat veszekedtek. Enrico nem bírta elviselni, hogy a fia szenved egy lehetetlen kapcsolat miatt, csak
ezt rosszul hozta a tudtára. A mai este sem volt kivétel a veszekedések alól, mert Enrico közölte,
hogy Thalia is meg fog jelenni a bulin. Amíg a Chayo nevet viseli, a férje mellett a helye. Nando ezt
nem akarta. Teljesen szeretett volna elhatárolódni a lánytól, nehogy Emília félreértse. Ezért az apja
bejelentése  felbőszítette:  Thaliának  éppen  egy  olyan  estén  kell  ott  lennie,  ahol  a  cél  Emília
visszahódítása?! Úgy érezte, az apja folyamatosan keresztbe tesz neki. Már nagyon várta a napot, és
az estét, hogy Emília ott legyen a közelében. Még Marco gyerekét is képes lett volna elfogadni. A
rokoni kapcsolat felett egyszerűen szemet hunyt. Szentül hitte, hogy apja kitalációja ez az egész
rokonok-ügy. Eddig miért nem mondta, ha így van? Azt pedig elképzelhetetlennek tartotta, hogy
Emília kiszeretett belőle. Hiszen a múltban annyi mindent kibírt mellette… Ennek a szerelemnek
erősnek kellett lennie! De most kivárt. Nem akart ajtóstul rontani a házba, nehogy minden esélyét
elveszítse. Úgy tett, mint aki már túl jutott azon, hogy a lány közelébe jusson. Barátságos volt és
kedves. Még Amyvel is hajlandó találkozni azért, hogy féltékennyé tegye Emíliát, és így biztosítsa
róla, nem fog jelenetet rendezni a közelében. Úgy akarta azt a találkozást is rendezni, hogy Emília
meglássa őket együtt.



Emília és Marco este még rajzoltak egy kicsit a gyerekszobában. Jobban mondva, Marco rajzolt,
Emília pedig csodálta, és szóval tartotta. Másnap egy kicsivel korábban mentek dolgozni. Marco már
így is tudta, nyolc előtt nem fog elszabadulni. Pénteken el kell kezdeni a lakópark építését, ám még a
tervek  sincsenek  teljesen  készen.  Nagy  volt  a  jövés-menés,  Emília  sem  nagyon  tudott  a
papírmunkával foglalkozni, csak a vendégeket jelentette be, ültette őket jobbra-balra, amíg Marco
fogadta őket. Tizenkettő körül ebédelni mentek, így Emília is gyorsan elindult Enrico irodája felé. Ott
volt a közelben, és szeretett volna hamar visszaérni, hogy segíthessen a férjének. A titkárnő nem
akarta beengedni, bármit is mondott, így egy óvatlan pillanatban átfutott előtte, és szinte beesesett
az ajtón. Amit látott, szinte megbénította. Ott állt Enrico és Nando, vele szemben pedig az a nő, akit
tegnap látott. Aki szinte a hasonmása, és aki miatt exhumálást kitalálta… Enricora nézett. Ő meg
meglepetten állt. Emília el sem hitte, hogy Nando még erről is tudott, és nem szólt neki egy szót sem.

– Hello, Emília! – ócsudott fel Enrico.

– Szép jó napot mindenkinek!

– Mi járatban vagy erre?

– Azt hiszem, a választ már megkaptam! Ti itt mind hazudtatok nekem, hosszú időn keresztül. Azt
szeretném  ezek  után,  ha  az  én  családomnak,  és  ennek  a  családnak  semmi  köze  nem  lenne
egymáshoz!

– Várj, Emília! Ez nem így van! – mondta Enrico. Nem akarta hogy a lány elmenjen, és teljesen
egyedül maradjon, kitéve az apja minden kényének-kedvének.

– Akkor hogy van? Hazudtál nekem sokáig. Ezt nem is tagadhatod. Ám a teljes igazságot még akkor
sem mondtad el, amikor a titkok egy része kitudódott előttem. Tudod, miért jöttem ma ide? Hogy a
beleegyezésedet kérjem anyám sírjának az exhumálásához. Mert ez a nő egy hete ijesztget, mint egy
kísértet – mondta Emília feldúltan.

– Tudom, hogy dühös vagy, de hidd el, én sem tudtam róla! A számomra is öt perce derült ki minden!
– próbált mentegetőzni a nagybátyja.

– Azt hiszem, a továbbiakban nem akarok bármi ilyesfajta dologról tudni. Volt egy életem, szép volt a
maga módján, és így akarom megőrizni. Most lemegyek, és ez a nő ne kövessen!

– Ő az anyád, Emília! – mondta megrendülten Enrico.

– Milyen anya az olyan, aki kiteszi a gyerekét húsz évig egy bolond ember kényének. Az én anyám
halott – fejezte be a lány, és kiviharzott az irodából.

Visszasietett  a  munkahelyére,  de nagyon zaklatott  volt.  Igyekezett  nyugalmat erőltetni  magára,
nehogy megzavarja Marcot a munkában. Nem akarta, hogy a megbízások az ő zavaros élete miatt
elússzanak. Nagyon nyugodtnak tűnt, ám Marco észrevette a változást, és ezt érezte ő is. A férfit
nem tudta becsapni. A gondolatai is folyton a történteken jártak. Ott állt vele szemben az anyja, aki
szinte a hasonmása volt. Csak az ő arca, olyan megviselt volt, tele fájdalommal. Emília mégis dühös
volt  rá.  Élt,  és  őt  pedig itthagyta.  Soha nem tudatta  vele,  hogy él.  Ha itt  tudta hagyni,  ilyen
helyzetben,  most  már  nem is  akarta,  hogy  az  anyja  legyen!  Gyorsan  megírta  Hettynek  az  új
történéseseket.  Szüksége  volt  a  lány  tanácsára,  józanságára.  Most  úgy  érezte,  mindenki
összeesküdött itt  ellene. Aztán belevetette magát a papírmunkába, hogy elterelje a gondolatait.
Szerencsére  a  sürgés  is  nagy  volt  az  irodában,  így  könnyebb volt  másra  gondolni,  és  nem a



hazugságokon tépelődni.  Bőven elmúlt  öt  óra,  mire elindult  haza.  Marconak csak egy üzenetet
hagyott, mert a polgármester volt nála. Nem akarta zavarni őket. A piacnál lement a partra, hogy ott
sétáljon hazáig, és kitisztuljon a feje. Volt mit átgondolnia, és szerette volna, ha az indulatai is
csillapodnak, hogy higgadtan tudja átgondolni a helyzetet. Az út negyedénél észrevett egy alakot.
Nem kellett sokkal közelebb mennie, hogy tudja, ki az. A tartásáról már messziről megismerte.
Nando állt ott. Dobbant egyet a szíve, de próbált nyugodt maradni. Túl sok érzés kavargott most
benne.  Szeretet,  harag,  düh.  Nem tudta  eldönteni,  melyiket  is  érzi  valójában Nando iránt.  De
bármelyik is legyen, mindenképpen szerette volna félredobni, és közömbösséget érezni. Legbelül
pedig tudta: bármennyire is törekszik rá, a szerelmet, amit iránta érez, még mindig nem volt képes
elnyomni, csak mélyen eltemette a szívében… Csak néhány lépést ment, amikor észrevette, hogy
Nando hátat fordít neki. Meglátta, amint egy lány közeledik felé az út felől. Messziről is jól látta,
hogy Amy az. Egy évvel alatta járt a gimnáziumban. Nagyon szép és okos lány, a fiúk odavoltak érte.
Az egyik legnagyobb riválisa volt az iskolaszépe választásokon. Nando a kezét nyújtotta neki, és
amikor leért, megcsókolta. Emíliában furcsa érzések kavarogtak. Féltékeny volt, pedig nem akart.
Tudta, hogy ő választott, és a rokoni szálakat sem tudta volna semmissé tenni. Nem várhatta, hogy
Nando élete végéig csak érte epekedjen. Lassan sétált, hogy kellő távolságban maradjon tőlök. Nem
akarta együtt látni őket. Bár sejtette, hogy a szombati bulin sor fog erre kerülni. Szembe kell néznie
a valósággal! Az egész gyerekkorát le kell zárnia! A Nando iránti érzéseit el kell rejteni ugyanabba a
szelencébe, mint a leveleit! – győzködte magát gondolatban. Nem is vette észre, mikor tűntek el
előle. Csak a tengert nézte, és próbálta rendbe tenni kavargó érzéseit. Csupán egy pillanatra nézett
az útra, és akkor észrevette, Nando jön vele szemben. Már nem tudott kitérni előle. Próbált mosolyt
és nyugalmat erőltetni magára
– Szia! – köszönt rá a fiú.

– Szia! – mosolygott a lány.

Nando érezte, hogy a szíve átmelegszik ettől a mosolytól. Ugyanígy talákoztak legelőször is. Emília
sétált a parton. Magába volt akkor is roskadva. Ő pedig utána jött. Egy iskolai buliról jöttek el. Innen
indult az a gyönyörű három év, amit együtt töltöttek.

– Csak így egyedül?

– Igen, Marconál a polgármester van. Ma már el kellett volna kezdeni egy építkezést. Gondolom,
egyhamar nem végez. Nekem meg sétálni volt kedvem.

– Délután gyorsan elrohantál! Apámat nagyon bántja ez a helyzet. Nem akart neked rosszat.

– Sok minden történt itt, Nando, mióta elmentél. Minden megváltozott. De már nem számít semmi.
Csupán egy dologra akarok koncentrálni.

– Emília! Tudd, bármi történik, rám mindig számíthatsz!

– Ezt nem inkább a kis Amynek kellett volna mondanod? Nekem van, aki segíthet, akire mindig
számíthatok.

– Tudom! De ezt jó volt mondani. Az irántad való érzéseimet soha senki nem fogja kiölni teljesen a
szívemből.

– Ezt nem is kérte senki tőled! Csak tudd, hogyan kell bánni velük! – mondta a lány.

Nando lassan megfogta a kezét, és megszorította. Emília hagyta egy percig, aztán kihúzta a kezét a



férfiéból.  Több mozdult  meg a szívében, mint gondolta.  A háznál  aztán elváltak.  Mire felért,  a
lakásban csend honolt. Jól meg is ijedt, amikor belépett, és észrevett egy alakot az ablaknál. Háttal
állt neki, de hamar felismerte Marcot. Felkapcsolta a villanyt.
– Szia! Hát te mit csinálsz itt a sötétben? – kérdezte mosolyogva.

– Még szereted őt, igaz? – kérdezte Marco ridegen, de meg sem fordult.

– Kit, Marco?

– Hát Nandot! Ettől voltál ma olyan ingerült?

– Nem. Ha most arra gondolsz, hogy láttál vele hazajönni, akkor nagyon rossz nyomon jársz.

– Itt engedte el a kezed! A ház előtt! – mondta Marco. De a hangja nem volt ingerült.  Inkább
végtelenül szomorú.

–  Félreérted,  Marco!  Nem  megfogta  a  kezemet,  csak  megszorította  egy  pillanatra,  csupán
barátságból. Mert a mai nehéz napomnak ő jobban részese volt, mint te. És ahogy elnézem, te csak a
szaftos részletekre vagy kíváncsi.

Odalépett az ablakhoz, kényszerítette Marcot, hogy nézzen rá.

– Ó, bocsánat,  hogy próbálom előteremteni az összeget,  amiből el  tudom tartani a családomat.
Emiatt tényleg nem tudok részt venni minden pillanatodban. De Nandonak nincs ilyen gondja, mert
apu eltartja! – szólt a férfi keserűen.

– Marco, ezt hagyd abba! Nézz a szemembe! Gyerünk! – vált egyre ingerültebbé a lány. – Hiszed
rólam komolyan, hogy meg tudnálak csalni? Válaszolj!

– Nem! – mondta a férfi, és lesütötte a szemét. Érezte, hogy a féltékenység vezérelte, nem a józan
esze.

– A te gyermekedet hordom a szívem alatt, neked fogadtam örök hűséget, nem Nandonak! Szeretlek
és tisztellek annyira,  ha bármit  is  éreznék Nando iránt,  ha esély  lenne arra,  hogy a hűségem
meginog, megmondtam volna. Abban a pillanatban, ahogy Nando betette ide a lábát. Most pedig
lefürdök! – fejezte be Emília, és felment az emeletre.

Nem az bántotta, amit Marco kérdezett, hanem, hogy belelátott. Marco érezhette mekkora lelkierőre
volt szüksége, hogy az érzéseit visszafojtsa. De attól még Marcot is szereti, az életét adná érte.
Mégis. Valami megmozdult benne Nando iránt… Lefürdött, és kisírta a fájdalmát, ezzel igyekezett
lezárni eddigi életét teljesen. Remélte, Amy biztosítja a számára, hogy a lehető legkevesebbet kelljen
Nandoval találkoznia. Befeküdt az ágyba, de Marco nem jött. Pedig vágyott rá, és az ölelésére. Nem
akarta,  hogy  Marco  azért  hagyja  el,  mert  azt  hiszi,  még  mindig  Nandot  szereti.  Vele  akart
megöregedni. Várt egy ideig, de se fényt nem látott, sem mocorgást nem hallott. Nagyon egyedül
érezte magát. Halkan elindult lefelé. Marco ott ült a sötétben a kanapén. Odament hozzá, az ölébe
ült, és átölelte a nyakát.

– Amíg élek, soha nem kell attól tartanod, hogy más karjában fogom keresni a boldogságot. Az
életemnél is több vagy nekem! – szólt halkan a lány. Lassan a férfi is megölelte, és Emília érezte,
hogy könynyek égetik a kedvese arcát. Csókkal lehelte tele, hogy enyhítse a fájdalmát.
–  Tudom,  hogy  bután  viselkedtem!  Nem is  értem,  mi  történt!  De  amikor  megláttalak,  ahogy



elengeded Fernando kezét…

– Psszt…! – mondta a lány, és tovább csókolta a férfi arcát. Marco lassan felállt, felemelte, és felvitte
az emeletre. Finoman behelyezte az ágyra, és egy nagyon gyengéd és szenvedélyes éjszakát töltöttek
együtt.  Reggel  nem  keltek  túl  korán.  Marconak  csak  egy  órára  kellett  bemennie.  Ráérősen
ébredeztek, és Emília elmesélte a tegnapi élményeket, mindent, ami Enrico irodájában történt. Főleg
azt, hogy ott állt vele szemben egy nő, aki a hasonmása volt, és akire azt mondták, az anyja. Azt is
elmondta, szerinte Enrico végig tudott arról, hogy az anyja él, bár ezt tagadja. Ő is, és Nando is.
Marco azt javasolta, a találgatások és duzzogás helyett, beszéljen Enricoval. Kérdezze meg tőle, mit
tud, vagy tudott, és miért titkolta. Emília belátta, a férjének igaza van. Mégis olyan nehezére esett
szót fogadni. Haragudott mindenkire, amiért így alakult a kapcsolata az apjával. Azt pedig nem tudta
elviselni, hogy egyszer csak előkerül a semmiből az anyja, aki olyan, mint ő, és neki ezt egyből el kell
fogadnia. Marco megértette az ő érzéseit is, csak azt szerette volna elérni, ha ad egy esélyt. Ne az
elmúlt éveket akarja követelni az anyján, hanem most próbálja megismerni – győzködte. Emília
igazat adott a szíve mélyén, mégis, olyan nehéz volt minden… Készített egy kis reggelit, és asztalhoz
ültek. Rég volt már olyan, hogy nyugodtan megreggelizzenek együtt. Bár ez sem volt túl nyugodt,
mert  kilenc  óra  után  félpercenként  csörgött  Marco  telefonja.  Mindenki  vele  akart  beszélni  és
találkozni. Pillanatok alatt tele lett a határidőnaplója a hét végéig. Emília szomorúan rámosolygott,
amikor letette a telefont. Marco viszszamosolygott. Tudta, mire gondol a lány.

– A hétvégén csak a tied vagyok! Még bulizni is elviszlek!

– Nem tudom van-e kedvem odamenni.

– Szerintem jót tenne, ha szembenéznél az új helyzettel! Ne a múltat keresd, hanem a jövőt! Lett egy
nagybácsid, aki eddig nem volt. Ez nagyon jó! Él az anyukád, ennél nagyobb ajándékot az élet nem
adhatott volna. Megismerheted, lehetőséget adhatsz neki, hogy kijavítsa a hibáit. Mit nem adnék, ha
kiderülne, hogy anyám él!

– Jó, de te ismerted az anyukád. Én pedig húsz évig azt hittem róla, hogy halott.

– Apádról meg, hogy normális!

– Igazad van, Marco, tudom. Csak még kell egy kis idő! – mondta a lány, a férfi pedig megölelte.

Hamar eltelt  a  közös reggel,  és  Marco elindult.  Emília  ma nem ment vele,  mert  három órára
vizsgálatra volt időpontja. Erre a kis időre inkább itthon maradt. Majd a vizsgálat után benéz, úgyis
sokáig bent lesz ma is a férje. Nem sokkal Marco távozása után csengettek. Emília el sem tudta
képzelni, ki az. Nem várt senkit. Kinyitotta az ajtót, és nagy meglepetésére Enrico állt ott.

– Szia Emília! – köszönt a férfi.

– Szia! Gyere be! – mondta a lány. – Mi szél hozott erre?

– Kellene pár szót beszélnünk a tegnapról.

– Foglalj helyet! Kávét, vagy valamit inni?

– Egy kávét kérnék!

– Nézd, Enrico, nem hiszem, hogy lenne miről beszélnünk!– kezdte a lány. Felállt egy számomra új



helyzet, amivel meg kell birkóznom.

– Nem tudtam arról, hogy anyád él. Ha tudtam volna, nem hagytam, volna magára valahol messze.
Azon az éjszakán felhívott egy férfi,  hogy apád meg fogja ölni a húgomat – emlékezett a férfi.
Odamentem. Siettem, ahogy tudtam. Szakadt az eső, alig láttam valamit. Mire kiértem a házhoz,
anyád már nem volt  ott,  csak apád, de ő nem engedett  be.  Azt sem tudtam akkor még, hogy
megszülettél. Minden csupa vér volt kint, és láttam, hogy az egyik autó hiányzik Elindultam, hátha
megtalálom. Gondoltam, ha ennyi vér van, túl messzire nem juthatott. Nem is jutott. Az út szélén
megtaláltam. A kocsiban feküdt.  Tiszta vér volt,  de már nem lélegzett.  Visszaszaladtam a saját
autómhoz, hogy hívjam a mentőt. Az orromig alig láttam, úgy esett az eső. Mire visszaértem, a test
már nem volt sehol. Nem láttam senkit. Mindent átkutattunk a rendőrséggel, de nem bukkantunk a
nyomára. Apáddal közösen döntöttünk úgy, hogy megrendezzük a temetést, hiszen láttam, hogy a
testvérem halott. Ebben a tudatban éltünk le húsz évet. Aztán a legutóbb, amikor elment a cirkusz
vidékre, apád már úgy jött vissza, hogy kísértetet lát. Ettől kattant be újra. Meglátta a piacon a
húgomat. Nem sokkal később megjelent nálam a húgom, és a történtek további részét már tőle
tudom.

– Egy pillanatig sem kételkedtem benne, hogy igazat mondasz, Enrico – mondta Emília. Csupán van
egy  merőben  új  helyzet,  amivel  meg  kell  barátkoznom.  Nem könnyű  megemészteni  azt,  hogy
tudtátok milyen az apám, és mégis hagytátok, hogy ott legyek vele, és elszenvedjek dolgokat. Senki
nem foglalkozott azzal, hogy bajom eshet. Te pedig hagytad azt is, hogy szenvedjek egy szerelem
miatt, megsebezzen, és a végén kiderül, hogy soha be sem teljesülhetett volna.

– Ott volt Rosa. Ő arra figyelt, hogy ne essen bajod. Amíg apád jól volt, nem akartunk ellene fordítani.
Nem lett  volna  értelme,  és  lehet,  hogy  el  se  hitted  volna,  ha  feltárjuk  az  igazságot.  Hogy  is
mondhattam volna neked azt, hogy ne szeresd Nandot?

– Én neked mindent megbocsátok, és elfelejtek. De azt ne várd, hogy a húgoddal is ugyanezt tegyem.
Egyelőre még nem megy. Ha apám nem látja meg, soha nem jött volna vissza, nem érdekeltem,
akkor most miért?

– Értelek én, drágám, ne félj! Nem neheztelek rád azért, mert tele vagy haraggal vele szemben. Csak
szerettem volna tisztázni a helyzetet, mielőtt az a vád ér, hogy én mindenről tudtam. De gyere,
beviszlek a városba, mert mindjárt az orvosnál kell lenned – fejezte be a férfi.

Emília gyorsan felkapta a ruháját, és már mehettek is. Észre sem vette, hogy ennyire elment az idő a
beszélgetéssel  Az  autóban a  város  felé,  csak pár  szót  váltottak Nandoról.  Enrico elpanaszolta,
mennyire nincsenek jól Thaliával, és egy hét múlva a válást is kimondják, mert Thalia gyermeke nem
Nandotól  van.  Azt  is  elmondta,  hogy Amyt túl  éretlennek tartja  a  fiához,  és  még mindig az a
szándéka, hogy visszajuttassa a külföldi csapatba, ha már így rendbe jött lelkileg. Emília kérte
Enricot, hagyja Nandot a maga útján járni, mert ha a saját akaratát erőlteti rá, úgy minden csak
roszszabb lesz. Enrico bevallota, hogy tudja ezt, de olyan nehéz volt megállni, hogy ne szóljon bele…
Nem akarta, hogya fia értelmetlen hibákat kövessen el, és emiatt aztán szenvedjen. Emília sosem
gondolta volna, hogy Enricoban ennyi apai érzés és szeretet van. Egy teljesesen új oldalról ismerte
meg a nagybátyját. Enrico kirakta a lányt az orvosnál, és elment. Nem is kellett sokat várnia. Ennek
nagyon örült, mert nem érezte, hogy olyan sok vizsgálat indokolt lenne. Jól érezte magát ő is, és a
baba is. A kicsi szépen fejlődött, Emília hasa pedig kezdett egy lufira emlékeztetni. Az orvos is
megdicsérte,  megnézték  a  babát  ultrahangon,  és  már  mehetett  is.  Átsétált  az  irodába.  Nagy
felfordulásra számított, de nyugalom volt. Marco rajzolgatott az asztalánál, egyedül. Nagyon bele
volt mélyülve nem is hallotta, mikor Emília megjött. A lány nekidőlt az ajtónak, és nézte a férjét.
Gyönyörűen rajzolt. Lassan egy teljes lakópark előtűnt a keze alatt. A férfi megérezhette, hogy valaki



figyeli, mert hirtelen megfordult.

– Szia, édes! Te vagy az? Máris végeztél?

– Igen, miért, kit vártál?

– Még jön vissza a polgármester! Át kell alakítani néhány dolgot a lakóparkon. Igyekszem azzal
elkészülni, és akkor a többi még sehol. A japánok is újra jönnek még a jövő héten. Az irodaház
látványtervén szintén kell javítani. Azt mondd meg, hogy van a kislányom!

– Nagyon jól, szépen gyarapszik! Ám sajnos az orvos már biztos benne, hogy fiú lesz.

– Hát a fő, hogy egészséges legyen! De akkor ki kell  találni valamilyen fiúnevet, mert én csak
lányban gondolkodtam!

– És ezért vagyok én! A José névre gondoltam – mosolygott a lány
– Még nem barátkoztam meg a fiúnevekkel – mondta Marco, és egy csókot nyomott a lány arcára.

Nem beszélhettek tovább, mert megjelent a polgármester, és elkezdődött a munka. Emília is leült,
elintézte  a  postázást,  átnézte  a  leveleket,  és  iktatott.  Elég  sok  munka  felhalmozódott,  mert
mostanában lazábban vették az  ő  munkaidejét.  Arra gondolt,  kellene Marco mellé  egy állandó
titkárnő, bármilyen rossz is lesz, ha emiatt kevesebbet látja. Egyre több dolga lesz a baba miatt, és
nem sok időt fog tudni itt tölteni. El is határozta, hogy este felveti az ötletet Marconak. Észre sem
vette, hogy elszaladt az idő. Nyolc óra elmúlt, mire végzett az utolsó levél megválaszolásával is, és
még az iktatás hátra volt. De már nagyon fájt a háta. Felállt, hogy egy kicsit kinyújtózzon. Még
elmosogatott a konyhában, mert látta, nagyon sok a mosatlan edény. Épp végzett, mikor Marco
vissza akart térni az irodába. A szeme sarkából meglátta a feleségét, és megfordult.

– Te még itt vagy? – csodálkozott rá.

–  Ha  én  nem  lennék  itt,  drágám,  nem  lennének  megrendelőid.  Rengeteg  levelet  kellett
megválaszolnom. Még az iktatás el sem készült.

– Neked már rég pihenni kellene! Csak kellene egy tikárnő.

– Tudom! Már én is  gondoltam erre.  De attól  félek,  meg fogok bolondulni  otthon egyedül.  Ha
kevesebbet dolgoznál, talán bírnám. De így nagyon unalmas.

–  A  babának ilyenkor  már  pihenésre  van  szüksége.  Mi  lenne,  ha  egyelőre  egy  részmunkaidős
segítséget vennénk fel? Te jönnél délelőtt, ő meg délután – vetette fel Marco.

– Vagy fordítva!

– Akkor ugyanott lennénk. Semmit nem segítene. Még este is itt lennél, és nem pihennél – mondta a
férfi, és megcsókolta asszonyát.

– Gyere, menjünk haza! Kell egy kis pihenés!

Hazafelé Emília elmesélte Enrico látogatását. Elmondta miről beszéltek, és mennyire kellemesen
csalódott Enricoban. Sose gondolta volna, hogy ennyire szereti Nandot. Úgy tűnt mindig, mintha
csak  uralkodni  akarna  felette,  de  most  megmutatta,  hogy  az  igazi  jó  szándék  vezérli  minden



cselekedetét. Hazaérve Emília gyorsan összeütött egy kis vacsorát. Tojásrántottát ettek a tévé előtt.
Épp akkor kezdődött valami film. Nem volt túl izgalmas, viszont nagyon jókat tudtak rajta nevetni. Ez
is valami volt, Marcot legalább egy kicsit kikapcsolta az örökös munkából. Még a film negyedénél
sem tartottak, amikor csengettek. Nem tudták, ki lehet az ilyen késői órán. Nem vártak senkit.
Emíliát hirtelen rossz érzés fogta el. Hátha valakivel valami történt. Nem lenne nagy meglepetés.
Marco felállt, és kinyitotta az ajót. Nem látott az ajtóban senkit. Kilépett, hogy körbenézzen, de csak
sötétsége volt, sehol egy mozgó árny. Amint visszalépett, észrevett valamit a talpa alatt. Lenézett,
egy levél  hevert  a  küszöbön.  Lehajolt,  és  felvette.  Signora Marco Rodenának szólt.  Bevitte,  és
bezárta az ajót.

– Ki volt az? – kérdezte Emília.

– Azt nem tudom! Nem láttam senkit. Viszont ezt találtam az ajtóban – nyújtotta át a levelet Marco. –
Neked szól!

Emília elvette, és nem titkolta meglepetését. Ránézett a borítékra. Valóban az ő neve volt rajta
gyöngybetűkkel. Azt látta, hogy nem az apjától kapta. Ő nem tud ilyen szépen írni. Hacsak valakivel
meg nem iratta. Óvatosan felbontotta a borítékot. Két szépen hajtogatott,  illatos levélpapír volt
benne. Kinyitotta. Nagyon hamar rájött, hogy attól a nőtől kapta a levelet, aki anyjának nevezi magát.
Miután elolvasta, választ kapott minden kérdésére, ami marta legbelül. Arra, miért hagyta el, miért
nem jelentkezett, mi történt a születése éjszakáján, és ő hol volt eddig. Rájött, hogy minden álomkép,
amit eddig átélt, a sok fájdalom, az anyjáé volt. Az apja teljesen azonosította vele. De nem tudta neki
megbocsátani, hogy sose jött volna vissza. Úgy érezte, így semmilyen joga nincs vele szemben. Nem
is értette, most miért olyan fontos neki, hogy megismerjék egymást. A levél végén az anyja kérte,
találkozzanak valamikor, és Enricon keresztül üzenjen. Odanyújtotta Marconak. Amíg Marco olvasta,
csendben ült. Nem érezte, hogy bármivel is tartozik ennek a nőnek, hiszen teljesen idegen a számára.
Sosem látta, sosem ismerte.

– Szerintem adhatnál neki egy esélyt. Ő is sokat szenvedett– mondta a férfi, amikor befejezte a
levelet.

– Tudom, hogy ő sokkal többet szenvedett, mint én. De akkor is itt hagyott, nem harcolt értem. Nem
volt kíváncsi rám. Akkor most miért?

– Minden ember hibázik. De ha megbánja, szerintem megérdemel egy második lehetőséget. Nem kell,
hogy anyádként szeresd, csak hagyd, hogy megismerhessen – tanácsolta a férfi. – Állj úgy hozzá,
mint egy idegenhez, hiszen az is. Te mondtad.

– Igen, de attól nem tudok elvonatkoztatni, hogy a hasonmásom. Vele szemben ülni olyan, mint a
jövőbe látni. Így fogok kinézni húsz év múlva. Mint egy időutazás. Hogy felejthetném el, hogy ő
hozott a világra, majd ott hagyott? Húsz évig rám se nézett, elhitette velem, hogy halott az anyám.

– Tudom, nem könnyű! Visszahozni nem is fogja tudni az elmúlt időt, de talán most elkezdhetitek a
közös életet.

– Nem tudom, akarom-e, Marco! – mondta a lány, a férje pedig megölelte.

Nem akarta erőltetni. Majd ha úgy érzi, készen áll rá, meg fogja keresni az anyját. Megértette, hogy
nehéz lehet feldolgozni, hogy valaki, akit halottnak hitt, és akire vágyott – él, csak épp nem volt
kiváncsi rá. Mert ő is belátta: úgy igaz, ahogy a felesége mondja. Emília anyjának ezer módja lett
volna Julio tudta nélkül jelezni a lányának, hogy él. Marco másnap feladott egy hirdetést, hogy



titkárnőt keres. Elhatározta, teljes munkaidőben veszi fel, hogy Emília tudjon pihenni. Tudta, nem
fog örülni neki a lány, de féltette. Őt is meg babát is. Túl sok rossz dolog történt vele az utóbbi
időben. Emília nem ment be ma Marcoval, mert otthon is kellett kicsit tevékenykedni, hogy a dolgaik
is lassan a helyükre kerüljenek. Sok minden még zsákokban volt. Bekapcsolta a tévét, hogy keressen
valami zenecsatornát, amikor a helyi tévéadón megakadt a szeme Marco hirdetésén:

„Azonnali munkakezdéssel asszisztenst keres.” Meglepetésében leült. Becsapva érezte magát, hiszen
Marco legalább szólhatott volna neki, hogy a továbbiakban nem tart igényt a munkájára. El sem
tudta  képzelni,  mit  fog  itt  egyedül  csinálni  estig  mindennap.  Nagyon  félt  ettől.  Nem  akart
haszontalánná válni, csak ülni itthon, és várni.


