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Minden jog fenntartva!

 

A szerelem a másik személybe vetett hit megnyilvánulása,
melyet mindig titokzatosságnak kell körüllengeni.

Minden percét meg kell élni és ki kell élvezni,
de ha megpróbáljuk megérteni, a mágia elillan.

/Paulo Coelho/



Sötét Menyország
Visszahanyatlottam az ágyra. Reggel fél hat volt, mint mindig. Már egy éve soha nem bírok

tovább aludni. Szinte mindig ugyanaz a rémálom gyötör. Mindig reggel hallom, hogy apám ott áll az
ajtóban. Soha nem jön be, csak egy ideig álldogál. Aggódik értem, és ez teljesen felemészti. Mike, és
a kényszer kórház rányomta a bélyegét az egész életünkre. A legfontosabbat vette el tőlem, az
emberekbe vetetett hitem.

Mike előtt teljesen normális életem volt. Népszerű lány voltam az iskolában. Lelkes pompon lány,
csapatkapitány.

Mirabeles egy ékszerdoboz volt a Sziget közepén. Kicsi és családias. Bár az itt lakók nagyon
törekedtek rá, hogy igazi mini várost alakítsanak ki belőle. Az évek alatt lett egy központi része
éttermekkel,  bárokkal,  mozival,  iskolákkal,  kórházzal  és  plázával.  A  másik  része  pedig  csupa
barátságos kerítés nélkül álló ház, ahol minden szomszéd figyel a másikra. Itt nehéz volt bármit is
úgy tenni, hogy valakinek ne tűnjön fel. Nekem viszont sikerült népszerűvé válnom. A szó jobbik
értelmében. Ha valamit felvettem az másnapra már divat lett. Emellett még a tanulásban is mindig
osztályelső voltam. A külsőmről nem tehettem az adottság volt, amit csupán kihasználtam. De nem
akartam soha, hogy csak a kirakat legyen vonzó.

Nagy hasznomra vált, hogy mellettem volt mindig a két lában járó lelkiismeretem. Rosemary a
legjobb barátnőm óvodás korunk óta. Ő

volt  az,  aki  mindig  visszarántott  a  földre,  ha  már  felette  jártam.  Szerettem  ezért  is,  a
jókedvűségéért,  a  cserfességért.  Mindig  képes  volt  mosolyt  csalni  az  arcomra.  Mindent
megosztottunk  egymással.  Soha  semmilyen  titkunk  nem  volt  egymás  előtt.  Rosemary  még
önmagamnál is jobban ismert.

Az egyetem első évében új fiú érkezett az osztályba. Nagyon helyes volt, és különleges, hisz a
Szigeten kívülről érkezett. Igazi különlegességnek számított itt, ahol évente egyszer volt meg egy
idegen A legtöbben még soha nem jártunk más országban. És Mike engem akart. Boldog voltam,
szinte szárnyaltam, különlegesnek éreztem magam. Végül beadtam a derekam. Nem is tűnt rossz
választásnak.  Kedves  volt,  figyelmes,  előzékeny,  érzékeny.  Egyszóval  elbűvölő.  Mindehhez  még
kitűnő humorérzék is társult. Fél évig minden a legnagyobb rendben ment. A fellegekben éreztem
magam. Aztán lassan, alig észrevehetően elkezdett változni. Először nem akart sehová se járni. Se
mozi, se esti kikapcsolódás, se színház. Később már azt se akarta, hogy én elmenjek bárhová is.
Lassan,  negédesen elkezdett  elidegeníteni  mindenkitől.  Ha mégis  elmentem, vagy szóba álltam
valakivel előfordult, hogy a keze is eljárt. Az utolsó csepp az volt a pohárban, amikor megpróbált
elhatárolni Rosemarytől. Ez már több volt, mint amit el tudtam, és akartam viselni, így kiadtam az
útját. Ezt viszont ő nem tűrhette, így fél holtra vert. Rosemary aggodalma mentette meg az életemet.

Hat  hónapot  töltöttem kórházban.  De  a  lábadozás  ennél  jóval  tovább  tartott.  Még  egy  év
elteltével  is  rémálmok gyötörtek.  Tudtam, hogy Mike még nagyon sokáig börtönben lesz.  Még
mindig emlékszem, milyen érzés a penge éle a nyakamon.

Megfogadtam, hogy ezen a nyáron összeszedem magam. Akartam, hogy apám is boldog legyen.
Ne mindig csak az értem való aggódás kösse le. Mindig is apámmal éltem kettesben. Már olyan
sokat tett értem.

Anyámat nem is ismertem, hisz a születésem után röviddel meghalt. Csak néhány megsárgult fotó
volt  az,  ami  maradt  belőle.  De  nem bántam,  mert  apám tökéletes  volt.  Soha  semmiben  sem



szenvedtem hiányt sem érzelmileg, sem anyagilag. De itt volt az ideje, hogy magára is gondoljon.
Szerettem volna, ha talál valakit, akivel boldogan élhet. Magamnak is egy életen át tartó boldogságot
terveztem.

Egy dolog volt, amit soha senkinek nem mondtam el. Sem apámnak, sem Rosemarynek. Most
olyan  butaság  tűnt  az  egész.  Talán  igaz  sem volt,  csak  egy  álom.  A  kórházban  folyamatosan
hullámoztam ébrenlét,  és önkívület között.  Azt sem tudtam éjszaka volt  e vagy nappal.  Amikor
kinyitottam a szemem egy nő állt az ágyam végében. Nem tudtam megmondani, hogyan került oda.
Idős volt ugyan, de nagyon jól öltözött. Nem tűnt sem csavargónak, sem őrültnek. Nem szólt semmit,
csak  mereven  bámult.  Nem mozdultam,  nem mutattam jelét  annak,  hogy  ébren  lennék.  Arra
gondoltam talán egy eltévedt beteg. Vártam egy kicsit. Néhány pillanat múlva mellém lépett, és
megsimogatta a kézfejem.

-„Isabelle, ébredj!” - mondta halkan, de amikor nem mozdultam elment.

Furcsa volt az egész. Percek teltek el, mire magamhoz tértem. Körbenéztem, de már nem láttam
sehol. Nem is ismertem semmilyen Isabellet. Biztosan összekevert valakivel. Mégsem tudtam kiverni
a fejemből. Néha még eszembe jutott. Az az érintés olyan gyengéd volt, mintha egy anya érintett
volna meg.

Aztán a felépülés annyi energiámba került, hogy nem volt időm emlékezni erre. Ritkán azért
eszembe jutott. Arra gondoltam talán csak álom volt. Valóban hiányzott egy kicsit ott és akkor az
anyai érintés. Butaság volt az egész hisz se előtte se utána nem láttam azt a nőt itt a városban. Nem
szívódhatott fel csak úgy. A legvalószínűbb egy éber álom volt.

Behunytam a szemem még néhány pillanatra. Tudtam, már nem fogok aludni, de túl korán volt
még felkelni. Néhány perc múlva halk kopogásra lettem figyelmes. Biztosan valami fontos dolog
történt. Apám biztosan nem jönne be ilyenkor. Nem akarta, hogy észrevegyem, tud a rémálmokról.
Csak az aggodalmat volt képtelen elrejteni az arcán, ahogy rám nézett.

- Gyere be, papa! - kiáltottam, és felültem az ágyban.

- Nem mész ma iskolába? - kérdezte, és rögtön éreztem hangjában a nyugtalanságot.

- Még korán van felkelni! Tíz perc, és elkészülök. - feleltem, és hátradőltem. Láttam, ahogy egy
keserű mosoly fut át az arcán, és tudtam, mire gondol.

Régebben minden reggel másfél órát készülődtem. Volt frizurám, sminkem, és legalább három
féle ruha kikészítve, amiből soha nem tudtam választani. Rendszerint futottam az iskolabuszhoz.
Mára ezek már nem voltak fontosak. Egy póló, egy farmer, és egy lófarok maradt belőle.

- Ma kaptam egy meghívást egy régi nagyon kedves barátomtól. Vett vidéken egy kis birtokot.
Nagy ház az erdő közepén, és szeretné, ha meglátogatnám. Őszintén szólva szívesen elmennék.
Louise valaha olyan volt nekem, mint neked Rosemary

- Szívesen elmegyek veled papa! - feleltem, és mosolyogtam.-- Neked is kell a pihenés, hisz évek
óta  egyetlen  szabadnapot  sem  vettél  ki.  És  szívesen  megismerem  a  barátodat  is!  -  feleltem
jókedvűen.  Nem akartam,  hogy mindig  miattam aggódjon.  Ő talán egy  kicsit  el  tud veszni  az
emlékeibe, nekem pedig nem kell emberek közé mennem.

- Mit gondolsz, mikor indulhatunk?

- Holnap van az utolsó tanítási nap. Hétvégén elkészülök, elbúcsúzok Rosetól. Gondolom, néhány



napra megyünk. Hétfőn pedig indulhatunk.

- Három hétre gondoltam! Majd meglátjuk! Ha nem érzed jól magad, hazajövünk hamarabb.

-  Addig maradunk,  ameddig csak akarod.  Nem kell  mindig miattam aggódnod! Jól  leszek! -
feleltem, és egy puszit nyomtam az arcára.

Tíz perc múlva itt az iskolabusz, és még nem voltam kész. Egy éve nem fordult elő velem ilyen.
Változtatnom kell, nem élhetek tovább így. Újra az a lány akartam lenni, aki Mike előtt voltam.
Mindent el fogok követni azért, hogy úgy éljek, mint minden normális ember.

Iskola után Rosemaryvel beültünk a kedvenc kávézónkba, ahogy mindig. Gyakran ebédeltünk itt,
de  ma csak  kávéztunk.  Néha  csodálkoztam magunkon.  Minden  napot  együtt  töltöttünk,  mégis
képesek voltunk órákat beszélgetni. Fogalmam sem volt ez hogyan lehetséges, de egy percig sem
bántam soha. Épp elmeséltem Rosenak apám felvetését.

- Lehet, hogy jó lesz! - mondta, és bátorítóan megszorította a kezem. - Bár én is mehetnék, és
nem a szokásos nyaralásra kellene mennem a szüleimmel. Tuti uncsi, semmi pasi!

- Tudom, hogy igazad van, csak mostanság nincs kedvem új dolgokhoz, új embereket megismerni!

- Mostanság? - tette fel a kérdést úgy, hogy érezzem az élét. - Celina, ez nálad már egy éve tart.
Ez nem nevezhető normálisnak. Rossz dolog történt veled, nehéz volt túlélni, de ettől még nem lesz
minden ember olyan aberrált.

- Elvileg ezt is tudom, csak képtelen vagyok rávenni magam a változásra!

- Na, erre lesz jó a környezetváltozás! - felelte mosolyogva, és megölelt.

Tudtam, mindenkinek igaza van. De nem volt olyan könnyű megtenni az első lépést. Úgy éreztem
magam, mintha egy szikla peremén egyensúlyoznék. Le kellene lépnem, de nem merek, hisz nem
tudhatom, zuhanni fogok e vagy szállni. Én szállni akartam. Örülnöm kellett volna. Túléltem egy
kegyetlen  támadást.  Semmilyen  látható  maradandó  sérülésem sem lett.  Ehelyett  élve  eltettem
magam. Pont, ahogy Mike akarta.

Ma kivételesen egyedül kellett hazamennem. Rosemary járt néhány különórára, így visszament az
egyetemre. Arra gondoltam itt a lehetőség megtenni az első lépést. Sétálok egy kicsit a belvárosban,
és felfrissítem a ruhatáram. Az idejét sem tudom már mikor vettem magamnak bármit is. Szükségem
lesz néhány kényelmes nadrágra, és felsőre, és persze fürdőruhára. Lehet a kényelmes is csinos.

Csak bámészkodtam a kirakatok között, amikor megéreztem, hogy valaki felveszi velem a ritmust.
Oldalra fordítottam a fejem. Phil volt az. Óvodás koruk óta szerelmes volt belém. De én valahogy
soha nem éreztem vonzalmat iránta. Talán ez volt életem egyik tévedése. Olyan természetes volt,
hogy mindig mellettem van, és időnként próbálkozott. Annak ellenére, hogy soha nem adtam neki
esélyt.

- Hazakísérhetlek? - kérdezte meg most is kedvesen, mint mindig.

- Hazakísérhetnél, ha hazamennék! - feleltem mosolyogva. - Arra gondoltam ma vásárolok egy
kicsit. Ha gondolod, végig nézheted velem a butikokat! - mondtam azt remélve, hogy leszereltem.
Egy kis lépésre gondoltam nem egy hatalmas ugrásra.

De Phil nem ijedt meg, és nem menekült világgá a butik szó hallatán. Élénken érdeklődött, milyen



alkalomra vásárolok. Én pedig meséltem a nyaralásról apámmal. Minden butikba bejött, minden
ruháról volt véleménye. Vagy ezer ruhát felpróbáltatott velem. Valóban a tökéletes darabokat vettük
meg. Leginkább az lepett meg, hogy élveztem a vásárlás minden pillanatát. És könnyű volt. Remekül
szórakoztam, semmilyen rossz érzés nem kísértet. Azt hittem már nem vagyok az a lány, aki voltam.
Phil mellett viszont észrevétlenül visszatértem a valódi énemhez. Ott volt bennem mélyen, csak nem
hagytam felszínre törni. Ha visszajövök, talán adok neki egy esélyt.

- Akkor tényleg elutazol a nyárra? - kérdezte Phil, ahogy a kapuhoz értünk.

- Igen! Még nem tudom meddig maradunk! Nagyon régen voltunk már apámmal bárhol is!

- Akkor jó utat!

- Találkozunk, ha visszajöttem! - feleltem, és egy puszit nyomtam az arcára.

Boldog  voltam,  könnyed,  és  felszabadult.  Mintha  hirtelen  új  lehetőségek  nyíltak  volna  meg
előttem. A föld még mindig forgott, a nap még mindig sütött, és Mike már rég a múlté volt.

Lelkesen meséltem apámnak a napomról. Ráfértek a jó hírek. Láttam rajta, hogy gondterhelt.
Biztosan félt  itt  hagyni  a  céget,  hisz  sose tette.  Nem tudta  vajon fog e  nélküle  menni,  és  ez
látványosan aggasztotta.

Lepakoltam a szatyrokat, és felhívtam Rosemaryt. El akartam mesélni a vásárlást. Abban nem
voltam biztos,  hogy Philről  is  akarok beszélni.  De telefonon keresztül  is  a  vesémbe látott.  Így
kénytelen kelletlen bevallottam. Aztán csak feküdtem az ágyban, és a plafont bámulva. Hálás voltam
Philnek, amiért elfelejthettem minden gondomat mellette egy rövid időre. Olyan felszabadító érzés
volt. Jöhetett volna kicsit hamarabb.

Az egész hétvégét Rosemaryvel töltöttem. Kicsit ijesztőnek tűnt ez a három hét, hisz még soha
nem  töltöttünk  ennyi  időt  külön.  Féltem  attól,  milyen  lesz,  ha  nem  lesz  mellettem.  Féltem
önmagamtól, ha nincs velem. Kivel fogom megosztani a sok élményt, érzést: Vasárnap este nagyon
nehéz volt a búcsú.

- Hívlak ahányszor csak bírlak! - öleltem meg. Nem akartam sírni, mégis potyogtak a könnyeim.

- Ne gondolj most rám, csak pihenj! - felelte, de az ő szeme is könnyes volt.

Egyszerre volt izgalmas, és keserű az utazás. Úgy éreztem indulás előtt még valamit meg kell
tennem. Ezt kivételesen nem kötöttem a barátnőm orrára. Rose nem különösebben kedvelte Philt.
Szerinte nem több egy agyatlan focistánál, és én ennél jobbat érdemlek. Talán mégsem volt igaza.
Mindenképpen tartoztam neki  egy köszönettel,  amiért  visszahozott  az életbe.  Amikor Rosemary
eltűnt a sarkon irányt váltottam. Az egyetemi focipálya felé siettem. Tudtam, hogy ma estig edzés
van. Leültem egy székre, és ebben a pillanatban már magam sem tudtam, mit keresek itt. Soha nem
érdeklődtem Phil iránt, és esélyt sem kapott. Pedig helyes volt, és kedves. Nem is tudom, mire
vártam eddig. Talán át kellene gondolnom a szerelemről alkotott képemet. Ha visszajövök, adhatnák
magunknak egy esélyt. Akár jók is lehetünk együtt. Vele biztosan átlagos életem lenne, és kitartana
mellettem életem végéig. Phil zavart meg a gondolataimban. Nem is vettem észre, mikor szaladt oda
hozzám.

- Szia! - köszönt kicsit meglepetten. - Az egyetemi évek alatt egyszer sem láttalak még itt a
pályán.

- Talán, mert nem is jártam itt! - feleltem mosolyogva. -A pompon lány szereppel a gimnázium



végén leszámoltam. Illene, megköszönöm a tegnapi napot! Minden ruha tökéletesen áll rajtam!

- Öt perc múlva végzek! Mi lenne, ha megvárnál, és meginnánk valamit? - kérdezte, én pedig
rábólintottam.

Percek teltek el, mire rájöttem, mit is csináltam. Minek akarnék még egyszer elbúcsúzni tőle?
Hiszen csak véletlenül találkoztunk. Minek akarnék vele meginni valamit? Nem is ismerjük egymást
igazán. Most már mindegy, nem szökhetek csak el úgy. Összezavarodtam. Csak ez lehet az oka a
viselkedésemnek.  Reméltem  az  események  majd  sodornak,  mert  elképzelésem  sem  volt,  mit
mondhatnék neki. Nem is igazán volt kedvem egy túlzsúfolt helyhez, ahol a focisták gyülekeznek
edzés után. Láttam, ahogy Phil siet, és tudtam, mit érez. Túl régóta várt erre a pillanatra ahhoz,
hogy hagyja elillanni. Sikerült meglepnie a helyválasztással. A város legelegánsabb éttermébe vitt el.
A helyiek ide csak jeles alkalmakkor jönnek. Igazán bele se gondoltam ez mit jelent neki, és hamis
illúziót kerget. Mert mit adhatok én cserébe? Nem rá várok ebben biztos voltam. De azt se tudom
megmondani, kire. Valami eszményi mindent elsöprő érzésre, ami lehet nem is létezik. Phil szeretne
és becsülne egész életemben. Mégis valami azt súgta ennyi nem elég egy boldog élethez nekem. Ha
visszajövök, majd mindent tisztábban látok. Hagytam, hogy Phil  ismét hazakísérjen. Talán ott a
kapuban… egy kicsit sajnáltam, hogy elutazok.

****

Gyönyörű  napsütéses  reggelre  ébredtem.  Mintha  a  természet  is  velem  örült  volna,  amiért
visszatérek az élők sorába. Nagyot nyújtóztam, és hosszú idő óta most először jókedvűen ugrottam ki
az ágyból. Tele voltam izgalommal, és reménnyel. Épp az utolsó simításokat végeztem, amikor halk
kopogás után nyílt az ajtó.

- Mindjárt kész vagyok, papa! - kiáltottam ki a fürdőszobából, és gyorsan egy egyszerű lófarokba
kötöttem a hajam.

Mikor nem érkezett semmi válasz, kinéztem. Legnagyobb meglepetésemre Rosemary feküdt az
ágyon, és a plafont bámulta.

- Te mit keresel itt? - kérdeztem mosolyogva.

- Csak nem gondoltad komolyan, hogy nem kísérlek ki a reptérre? Itt hagysz egész nyárra!

- Három hét nem az egész nyár! És nem gondoltam, hogy képes vagy ilyen korán kikelni az
ágyból!

- Na, látod, ezt én sem tudtam magamról! Ja, és azt csiripelik a madarak, tegnap nem egyenesen
hazajöttél! - fordult hasra, és egyenesen rám nézett. - Kis hazudós! Szépen leráztál tegnap azzal,
hogy aludnod kell.

- Igen, ez is volt az eredeti terv! Magam sem tudom, mi történt! - válaszoltam gyorsan. - Már az
étteremben voltunk,  mire  ráeszméltem,  mit  is  csinálok!  Ne haragudj  rám érte!  -  mondtam,  és
bűnbánóan megöleltem. - Nem tudom, mi történik mostanában velem.

- Újra élsz, és ez jó! - válaszolta. - Már egy éve várok erre a pillanatra. És őszintén megszerettem
Philt, amiért visszaadta az életkedvedet. Látod, erre valók a barátok!

- Félek, ő nem a barátom akar lenni! Én pedig nem tudom, mi akarok lenni a számára!

- Kiváló alkalom lesz a nyaralás, hogy átgondolt az elmúlt évet, és az előtted állókat! - felelte, újra



megöleltük egymást.

Rosemary  kijött  velünk  a  repülőtérre.  Tudtam,  hogy  őt  is  ugyanaz  a  rossz  érzés  kerítette
hatalmába, mint engem. Nem mondta, de láttam a szemében. Már elég jól ismertük egymást. Boldog
volt,  amiért  felhagyok  a  remete  élettel.  Még ha  ezért  Philt  is  kell  megkedvelnie.  Ugyanakkor
szomorú is volt, mert életünkben először történik velem valami, aminek nem lehet a részese.

***

Végül a megbeszéltekhez képest egy nappal később érkeztünk. Még soha nem jártam a Szigeten
kívül,  és  mindent  látni  akartam. Láttam apámon,  hogy néha unja.  Tényleg megnéztem minden
fűszálat, de nem tette szóvá. Valahogy most minden újdonságnak hatott. Amikor végül begördültünk
a kapun, azt hiszem a szám is tátva maradt.

- Nem azt mondtad, hogy egy kis vidéki birtokot vettek? - kérdeztem, ahogy bebírtam csukni
néhány pillanatra.

- Azt hiszem, erről más fogalmaink vannak! - felelte, de kihallottam az ő hangjából is az ámulatot.

Nem győztem kapkodni a fejem. A ház nem is ház volt,  hanem egy igazi  kastély.  Az udvar
legalább akkora volt, mint Mirabeles. Legalábbis, amit a kocsiból láttam belőle. Meseszép volt mi
tagadás. Minden tele volt virágokkal, és különböző méretűre, formájúra vágott bokrokkal. Még soha
nem láttam ennyi eleganciát. Ez a szó jutott legelőször eszembe. A kert jó ízlésről tanúskodott.

Ahogy megállt az autó észrevettem az ajtóban egy férfit, és mögötte legalább három egyforma
ruhába öltözött lányt. A formaruháról arra a következtetésre jutottam a személyzet lehet. Nekünk is
volt bejárónőnk, de itt mindenkire jutott egy.

- Maurice, Celina nagyon örülök, hogy itt vagytok! - közelített a férfi, aki apám barátja lehet,
Louise.  -  Üdvözöllek szerény hajlékomban! -  mondta,  és megölelte egymást a két  régi  barát.  -
Tegnapra vártalak titeket!

- Igen, de Celina mindent látni akart! Csak ámult a sok szépségen, ami erre felé van! - mondta
apám, és mind a ketten rám néztek. Én pedig kapkodtam a fejem, milyen sebességgel tűntek el a
bőröndök, és az autónk. Néhány percbe beletelt, mire rájöttem hozzám beszélnek.

- Ez így van, és ez alól az otthona se kivétel! Csak ámulok! - feleltem, és mosolyogva a kezemet
nyújtottam. Közben azon tűnődtem, mennyivel fiatalabbnak tűnik, mint az apám.

- És Aiden? - kérdezte meg apám, bár nem emlékeztem rá, hogy ezt a nevet említette volna.

- Ne haragudjatok, hogy a fiam nincs itt! Be kellett sietni a városba reggel, és még nem ért
vissza! - nézett ránk bocsánatkérően.

Apám egyáltalán nem beszélt arról, hogy Louisenak van egy fia. És tekintve, hogy egyszerre
jártak egyetemre korban nem is lehet messze tőlem. Ez jó hír volt. Talán mégsem lesz olyan unalmas
ez a három hét Rose nélkül.

Néhány  perc  múlva  lódobogást  hallottam.  Szinte  automatikusan  mindenki  a  hang  irányába
fordult. Igazából nem számítottam semmire. Ami nagy kár volt. A látványra, ami a szemem elé tárult,
igencsak fel kellett volna készülnöm. Nem tehettem róla, de ismét tátva maradt a szám. Úgy látszik,
ettől a szokástól itt már nem tudok megszabadulni. A férfi, aki a lovon ült tökéletesen beleillet a
környezetbe. Gyönyörű volt. Erre aligha talált volna bárki is jobb szót. Magas, izmos, teste minden



porcikája  arányos,  tökéletesen  kidolgozva.  Mogyoróbarna  szemét,  irigylésre  méltóan  hosszú
szempilláit ugyanolyan színű rövid barna hely keretezte. Ebben a pillanatban úgy éreztem földi
halandóban nem lehet ennyi szépség, és tökéletesség.

- Aiden, kérlek, gyere ide! - rázott vissza a valóságba Louise hangja. Megjöttek a vendégeink!

- Maurice bácsi, örülök, hogy látlak! - lépett oda apámhoz, és barátságosan megszorította a kezét.
Tehát apám ismerte, csak rejtegette előlem.

- Kész férfi lett belőled, Aiden! - mondta apám, és magához ölelte. Én pedig csak álltam ott
bambán, és igyekeztem csukva tartani a szám.

- Ne haragudjatok, de be kell kötnöm a lovat! - mondta bocsánatkérően, és elment.

Egy pillanatig csak álltam zavartan. Elment anélkül, hogy rám akár csak egy pillantást is vetett
volna.  Vajon,  mivel  érdemeltem  ki?  Futott  át  a  gondolat  az  agyamon.  De  kell  ezen  nekem
gondolkodni? Még soha nem gondoltam, olyan rusnya lehetek egy férfi szemében, hogy köszönésre
se méltat. Számít ez egyáltalán? Hiszen három hét múlva el fogunk tűnni egymás életéből. Furcsa
mód valamiért számított.

- Szuper! - mondtam ki hangosan, pedig nem is akartam. Louise pedig nem győzött szabadkozni.

A ház hamar feledtette velem sértett büszkeségem. Kívülről egy kastélynak tűnt, belülről viszont
ötcsillagos szálloda. Volt előszoba, szalon, társalgó, ebédlő, és egy könyvtár annyi könyvvel, amit
még életemben nem láttam. Az egész ház egyszerre volt kényelmes, elegáns, és nagyon modern.
Louisenak vitathatatlanul kitűnő ízlése volt. Na és rengeteg pénze persze. Amikor megláttam a házat
reméltem, hogy külön szobám lesz az apámtól. Hisz akartam, hogy pihenjen, és ne értem aggódjon.
Nem csak külön szobát kaptam, hanem egy egész emeletet.  Mintha csak kibéreltem volna egy
lakosztályt  valami  puccos  ötcsillagos  szállodában.  Olyanban,  amire  valószínűleg  soha  nem lesz
pénzem. Mirabelesben nem is volt ilyen előkelő hotel. Csak egy napba fog telni, mire bejárom az
egész lakosztályt, és akkor még ott volt a kert, és a könyvtár. És még azt hittem unatkozni fogok. A
berendezés fantasztikusan pazar volt. Legalábbis számomra. Olyan távol állt az én egyszerű kis
világomtól. Csak az ágy volt akkora, mint a szobám. A sötétítő függöny gombnyomásra működött.
Otthon felálltam, odamentem, és kihúztam. A fürdőszobába pedig egyszerűen csak beleszerettem. A
fürdőkád  akkora  volt,  amiben  egyszerre  öten  is  kényelmesen  meg  tudtak  volna  fürdeni.  Itt  a
zuhanytálca volt  akkora,  mint  az otthoni  fürdőkádam. Szándékomban állt  ma este néhány órát
eltölteni itt. A kipakolással nem kellett bajlódnom, mert dolgos kezek már elrendezték a bőröndömet.
A ruháimnak külön szobája volt. Szinte elvesztek a hatalmas gardrób szobába. Hirtelen nevetségesen
kevésnek tűnt. Hisz csak nyaralni jöttem. Emlékeztettem magam. A sminkhez szükséges eszközök, a
fésűk szépen elrendezve várakoztak a  fésülködő asztalon.  A neszesszerem többi  része pedig a
fürdőszobai polcon kaptak helyet. A laptop az egyik szoba asztalán volt elhelyezve telefon töltöm, és
a táblagépem társaságában. Olyan volt, mint egy dolgozószoba. Most olyan kevésnek tűnt minden
vagyonom. Pedig a saját szobámban ezek a tárgyak hatalmas zsúfoltságot okoznak.

Louise elég sokszor ellenőrizte mindenem meg van e, és nem győzött bocsánatot kérni a fia
viselkedése miatt. Program lehetőséget próbált felvázolni, kérhetek bármit, ami kényelmesebbé teszi
az itt tartózkodásomat. Sejtettem, hogy apám beszélt neki a mélypontomról. Én pedig igyekeztem
megnyugtatni, mindenem meg van, csak egy kis nyugalomra van szükségem.

Vacsora  után  felmentem  a  szobámba,  és  fényképeket  készítettem.  Muszáj  volt  mindezt
megmutatnom Rosemarynek. Amikor elkészültem bekapcsoltam a web kamerát. Néhány perc telt
csak el, mire Rosemary bejelentkezett. Megnyugtató volt látni őt. Még csak két napja jöttünk el,



mégis nagyon hiányzott. Ő sem tudott betelni a látvánnyal. A képek láttán legalább egy fél órát
lelkendezett  levegő  vétel  nélkül.  Persze  egy  kicsit  irigykedett.  Én  pedig  csak  mosolyogtam.
Beszámoltam Aidenről is. Rose nagyon sajnálta, amiért róla nem tudok képet küldeni. Biztosítottam
róla tökéletesen beleillik a környezetbe. Olyan pazar, mint a ház. Azért elmeséltem neki, hogy a
modora nem túl elegáns. Csak nevetett sértett büszkeségemen. Emlékeztetett rá, nem minden fiú
Phil. Flörtölésre bíztatott. Ne a külsőmmel, hanem a belsőmmel nyűgözzem le. Csillogásból jutott
neki éppen elég. Ebben igaza is volt. De nem tudtam szóba akarok e még állni vele. Megígértem neki
minden nap hívni fogom. Bár nem mondta, de tudtam, rossz érzés neki, amiért nem lehet itt.

Reggel miután a szokásos rémálmom felébresztett a mondhatni szokásos hajnali órában, úgy
döntöttem elmegyek lovagolni. Igaz ezer évnek tűnt, mióta utoljára lovon ültem, de talán képes
leszek rá. Annyi éven át vettem rendesen a lovaglóleckéket. Csak reméltem, hogy apám nem dobta ki
hiába azt a rengeteg pénzt. Felesleges volt visszaalvással bajlódnom, mert úgysem sikerülne. Azt
vártam ettől az úttól, hogy kitisztuljon a fejem. Egy kora reggeli lovaglás tökéletes kezdett lesz.
Emlékeztem rá,  hogy Louise  említette  van egy városka a  birtok végén.  Talán benézek oda is.
Reggelire vissza is érhetek, és senki észre sem veszi a hiányomat. Hiszen még éppen csak pirkadt.
Most nagyon hiányzott Rosemary. Már biztosan kitalált volna valami őrültséget.

Egy farmer, és egy póló megfelelő öltözéknek tűnt. Belenéztem a tükörbe, és elmosolyodtam. A
felsőt Phil választotta, és tökéletesen állt rajtam. Tény, ami tény kitűnő ízlése volt. A nyergeléssel
nem kellett bajlódnom, mert az istállóban ilyenkor is volt személyzet. Mintha soha nem aludtak
volna. Nem mintha meg bírtam volna csinálni, úgyhogy most éppen kapóra jött. Az egy dolog, hogy
emlékszem,  hogyan  kell  felülni  a  lóra,  de  nyergelni  biztosan  soha  nem  kellett.  Legnagyobb
örömömre lovagolni nem felejtettem el. Az elején azért lassan haladtam lépésről, lépésre. Hagytam a
lónak, hogy segítsen egy kicsit. Jó érzés volt beszívni a friss nyári levegőt. Csend és nyugalom vett
körül. Úgy éreztem, ha elég gyorsan vágtatnék, még a felkelő napot is elérném. Felszabadító érzés
volt. Észre sem vettem, mikor értem el a birtok szélét. Igen arról az apró tényről megfeledkeztem,
hogy a birtokot a várostól egy erdő választja el. Az is eszembe jutott nyomatékosan kérték inkább
autóval menjek. Nem tudtam, mekkora utat kell megtennem az erdőben, de nem szándékoztam
visszafordulni.  El  sem tudtam képzelni,  hogy  ebben  az  ötcsillagos  mesevilágban  bármi  bajom
eshetne. Elindítottam a lovat. Nagyon lassan lépésről lépésre haladtam, hisz ismeretlen volta terep.
Eszem ágában sem volt kárt tenni benne. Valószínűleg többet ért, mint a házunk. Eddig tehetősnek
gondoltam magunkat. Mióta ideértünk be kell látnom, eddig fogalmam sem volt a gazdagságról.
Nem tudom, mennyi idei botorkálhattam már, amikor beláttam hallgatni kellett volna Louisera. Nem
ismertem a terepet, nem tudtam merre kell menni. És ez mégis csak egy igazi erdő volt. Jelenleg
nagyon is félelmetesnek hatott. Szinte éjszakai sötétség volt. Az orrom hegyéig is alig láttam. Először
le akartam szállni a lóról, hogy vezessem, de meggondoltam magam. Hallottam, ahogy ropognak a
gallyak, és a falevelek a patái alatt. Visszhangossá vált az egész erdő. Hirtelen vészjóslóvá vált a
csend. A saját lélegzetemen, és a ló lépésein kívül  semmit sem hallottam. Nem csicseregtek a
madarak, nem volt semmilyen természetes zaj. Szerencsémre valószínűleg a ló tudta az utat, és ha
az  érzékeim  nem  csaltak  hamar  kiértünk.  Az  ember  lakta  település  ahova  érkeztem  inkább
hasonlított falura, mint városra. Eléggé elkeserített a tudat, hogy ez itt városnak számít. Halálra
fogom magam unni biztosan. Itt nem lesznek butikok, mozi, vagy bármilyen szórakozási lehetőség.
Álltam egy kicsit ott az erdő szélén, még valaki el nem terelt. Elég nagy volt a felfordulás. Férfiak
rohangáltak látszólag össze vissza. Némelyiküknél még fegyver is volt, ami elég ijesztőnek hatott.

- Kisasszony, a rendelő előtt be tudja kötni a lovat! - mondta egy férfi, aki épp elhaladt mellettem.
-  Más hely  nincs,  ahol  ott  hagyhatja.  Manapság már senki  nem közlekedik  lóval.  A  doktor  úr
alakította saját használatra, de biztos nem bánja. - mondta, és rámutatott a helyre.

Hát ez eszembe se jutottak indulás előtt.  Valóban, manapság ki közlekedik lóval.  Viszont az



állatnak innia kell, és pihennie. Azt is hamar elfecsegte, hogy éjjel egy éhes farkas kóborolt az
utcákon. A férfiak most megpróbálják levadászni, de beszaladt az erdőbe. Csak reméltem, hogy nem
abba,  amelyikben én jártam. Hát igazi  városi  lánynak hatottam. Lóval  jövök egy városba,  ahol
alapvetően mindenki autóval, és busszal jár. Kész szerencse, hogy a doki egy kicsit maradi, így van
hol  hagynom.  Persze  eszembe se  jut,  hogy  egy  erdőben vadállatok  élnek.  Ahogy körbenéztem
észrevettem egy kisebb csoport közepén Aident. Biztos segít a vadászatban. Nem köszöntem oda
neki. Nem éreztem úgy, hogy megérdemli.

Jóval kisebb városka volt, mint Mirabeles. De nagyon takaros. A házak rendezettek. Mindegyikhez
tartozott  virágoskert,  és  veteményes.  Rengeteg gyerek szaladgált  az  utcán kacagva.  Az  ember
barátságosan köszöntött, amit mosolyogva viszonoztam. Egy percig sem éreztem idegennek magam.
Volt iskola, óvoda, orvosi rendelőből kettő is, városháza, vegyesbolt, posta, és néhány kisebb butik.

Megkondult a gyomrom jelezvén, hogy reggeli időre vissza kellett volna érnem. Messzebb volt,
mint  gondoltam.  Valahogy  teljesen  elvesztettem  az  idő  érzékemet.  Találtam  két  kisebb
étteremféleséget.  De nem mertem semmit  sem venni.  Megnéztem az  étlapokat,  csak épp nem
ismertem fel az ételeket a nevük alapján. Mintha nem is egy országban élnénk. Haza akartam menni,
csak nehezen szántam rá magam. Eléggé bátortalanná tett  a  gondolat,  hogy ez  még sem egy
mesevilág, hanem a valóság. És bizony ott van egy prédára váró vadállat az erdőben. De nem volt
más  választásom.  A  lovat  mégsem hagyhattam itt,  és  gyalog  sem mehettem.  Felültem a  lóra,
behunytam  néhány  pillanatra  a  szemem  erőt  gyűjtvén.  Csak  gyorsan,  gondolkodás  nélkül
átmegyünk. Vettem egy mély levegőt, és indulni akartam. De a ló csak nem indult. Újabb próba, de
meg sem mozdult. Kinyitottam a szemem, és lenéztem. Aiden fogta a kantárt a ló pofájánál.

- Ugye nem akarsz átmenni az erdőn? - kérdezte, amikor végre ránéztem. Úgy meredt rám, mint
valami holdkórosra. Fogalmam sem volt, hogyan került oda. Igazából meglepett, hogy megismert.

- Van jobb ötleted? - kérdeztem ridegen. - Valahogy csak haza kell jutnom!

- Te nem hallottad, amit az a férfi mondott neked? - kérdezte sziszegve. Láttam rajta, hogy
fortyog a dühtől, csak nem értettem, miért.

- De hallottam! Idefelé is az erdőn keresztül jöttem, és biztosíthatlak, nem volt benne semmi
ijesztő! -  hazudtam. Magabiztosabbnak tűnt a hangom, mint ahogy éreztem magam. Nagyon is
féltem, de ezt nem akartam az orrára kötni.

- Várj, hazakísérlek! - utasított, és megkerült, hogy a saját lova mellé kerüljön.

- Nincs szükségem gardedámra! - feleltem dühösen, és szinte azonnal indultam választ se várva.

Nem lehet annyira ijesztő egy farkas, hisz idefelé színét sem láttam. Túlságosan is beletaposott az
önérzetembe ahhoz, hogy segítséget fogadjak el tőle. Mert az egy dolog, hogy nem tetszem neki,
vagy nem vagyok szimpatikus. De ezt nem kell ennyire nyíltan az orromra kötni.

Ami még inkább megrémített  az érzés,  ahogy hatott  rám. A tekintete megigézett,  és bűnre
csábított. Sötét pillantása valahol egész mélyen érintette meg a belsőmet, és elkezdett felépíteni
bennem egy érzést.  Vágyat? Futott  át  a gondolat az agyamon. Gyorsan megráztam magam, és
kitisztítottam a fejem

Az erdő mégis megállásra késztetett. Hiába voltam azon, minél gyorsabban átérjek. Fény még
mindig alig szűrődött át a fákon, pedig már kilenc óra biztosan elmúlt. Alig láttam valamit, és a ló is
többször  megbotlott.  Kénytelen voltam leszállni,  ha  nem akarom kitörni  a  lábát.  Megfogtam a
kantárt, és lassan előttem a földet kémlelve, elkezdtem vezetni. Tudtam, hogy rövid szakasz lesz, és



igyekeztem erre koncentrálni. Csak néhány lépés és vár a biztonságos mesevilág. Minden lépésnél
nyugtatgattam  magam,  hogy  csak  a  lábam  alatt  ropog  az  avar.  Hirtelen  minden  bátorságom
elpárolgott. Már az az őrült gondolat is megfogalmazódott a fejemben, hagynom kellett volna, hogy
Aiden hazakísérjen. Talán néhány métert tehettünk meg, amikor a ló hirtelen megbokrosodott, és
nyeríteni kezdett. Alig bírtam tartani a kantárt. Hiába szokott a szemem hozzá a félhomályhoz,
mégsem láttam tisztán, mitől ijedt meg. Tudtam, ha komolyra fordul a helyzet,  képtelen leszek
védekezni. Mike ellen se védekeztem. Csak összegörnyedtem, és tűrtem, hogy bántson. Pedig az
életem  múlt  rajta.  Amikor  kicsit  megnyugodott  a  ló,  meghallottam  a  halk  monoton  morgást.
Megpördültem a hang irányába, és szembe találtam magam, egy vicsorgó állattal. Ez lehetett az a
farkas, akit annyira kerestek. Hát nekem sikerült megtalálnom elsőre. Próbáltam megnyugtatni a
lovat. Elég abszurd helyzet volt, mert én is remegtem. Fogalmam sem volt, hogy engem akar vagy a
lovat. Meg arról se, mit is kellene tennem. Szinte folyamatosan morgott. Nekem pedig szárnyalt a
képzeletem, mivel  nem láttam jól,  mit  csinál.  Szinte láttam, ahogy folyik  a  nyála,  és  hatalmas
cseppekbe a földre hullik. Éreztem az orromba bűzös, rothadó leheletének illatát. Nem voltam biztos
abban, hogy képes leszek nem elájulni. Pedig az mind a kettőnk halálát jelentené. Nagyon erősen
küzdöttem, de még így is az ájulás határán voltam. Lassan mozogva próbáltam a ló elé kerülni. Az
állat minden mozdulatomat követte ugrásra készen, folyamatosan morogva. Hirtelen egy hatalmas
durranást hallottam, és a saját testem legyőzött. Valami megérintett, olyan lágy, puha érzés volt. Jól
eső melegség töltötte el az egész lényemet. Szinte biztos voltam abban a halál érintése.


