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Üresnek éreztem magam, és magányosnak. Bár október végéhez képest meleg volt az időjárás én
mégis dideregtem. Mondjuk csak egy pulcsi volt rajtam. Gondolkodás nélkül jöttem el, amolyan
minden mindegy állapotban. Nem is tudtam, hogy el akartam e jönni igazán. Zavarodottság, és
bénultság  jellemezte  az  érzéseimet.  Elárulva  éreztem  magam.  Hisz  tudta,  mi  történt  velem.
Mennyire megviselt, amit Mike tett. Mégis kitett a veszélynek, hogy újra megtörténhet.

Gondoltam e ebben a pillanatban valamire? Arra, mennyire fáj a hiánya. Szinte alig kaptam
levegőt.  Hátorozottan nem volt  elég oxigénmolekula a levegőben,  és  ez fojtogatott.  A fájdalom
vasmarokkal szorította a szívemet, és én nem tudtam, kibírom e

Utálni akartam őt, de legbelül szeretem. A szerelem beleitta magát a fejembe, a lelkembe, és
mélyen a szívembe. A szenvedély, mely függőséget okozott. Mert ez szerelem volt az első pillanattól
fogva. Csak azt nem tudtam, bízni is képes vagyok e benne. Ebben a pillanatban nagyon is irigyeltem
Megant. Azért, ahogy hinni tudott Aidenben. Talán mégsem én voltam a neki való. Erre még most
sem akartam gondolni,  amikor annyi kétség gyötört.  Nem voltam biztos abban, hogy komolyan
számításba  vettem a  szakítás  lehetőségét.  Hisz  minden  vonzott  benne  a  külseje,  a  hangja,  a
tekintete. Az illata, mely belekúszott az orromba, és a biztonságos otthon érzetét keltette. Valóban
képes lenne bántani? Akárcsak egyszer is megütni? Képes lennék e feltétel nélkül bízni benne?



Szerethetem e úgy, hogy kétségeim vannak?

Időre  volt  szükségem.  Most  nem  hozhatok  nagy  döntéseket.  Túlságosan  is  össze  vagyok
zavarodva. Nagyon fájt az a tény, hogy megbíztam benne vakon, és csak azt láttam, amit látni
akartam, mert hittem az őszinteségében. Így nem volt időm felkészülni arra, ami jön. Vajon esélyt
adtam e volna ennek a szerelemnek, ha tudom a teljes igazat? Nem hinném.

Behunytam a szemem, és azonnal megjelent szemem előtt az arca. Olyan volt, mintha egy sötét
mennyországban lennék. Az emlékezetre nem volt ellenszerem. Arca olyan volt, mint a legszebb
dallam. Képtelen voltam kiűzni a fejemből, s talán nem is igazán akartam.

Csak fel kellett idéznem arcát, tökéletes testének minden egyes pontját, és máris életre kelt a
testem. Vajon képes lennék a hátra lévő életemet nélküle tölteni? Még nem tudtam a válaszokat, hisz
annyira fájt az árulása.

Megan háta jutott hirtelen eszembe. Az a sok seb, mint megannyi ostorcsapás. Nehéz volt elhinni,
hogy azt Aiden csinálta. Az az Aiden biztosan nem, aki velem volt az elmúlt két év minden egyes
percében. Ekkora dühöt nem tud az ember féken tartani. Mike se tudta Az előtt a nap előtt is
könnyen eljárt a keze, ha valami számára nem tetsző dolgot műveltem. Csupán tűrtem egy ideig. De
Aiden soha nem emelt rám kezet. Úgy volt képes hatni rám, ahogy senki más ezen a földön.

Emlékeztem, hogyan volt képes uralni a dühét. Ahogy ránéztem döbbeneten azonnal észhez is
tért. Mégis, miért van bennem ennyi kétség?

Isabelle arca úszott a szemeim elé. Vajon, mit is jelenthet Aidennek? Mert az nem tagadhattam,
hogy  eléggé  hasonlítottunk  egymásra.  Most,  hogy  láttam  Isabelle  -t  felsejlett  egy  gondolat.
Próbáltam tova űzni. Lehet, hogy a külsőnk hasonló volt, de semmi másban nem egyeztünk. Isabelle
irigy volt  rám, és soha nem szerette igazán Aident.  Féltékeny volt  mindarra, ami nekem jutott
Aidenből. Ezzel együtt is tudtam volna élni. Hinni akartam abban, hogy hazudik. Azt hiszem teljesen
megsemmisített az igazság. Most azt kívántam, bár megtartott volna abban a hitben, hogy Isabelle
nem mond igazat. Mert nem biztos, hogy az igazsággal együtt tudok élni.

Emlékek kezdtek megelevenedni előttem. Amikor először megpillantottam. Olyan gyönyörű volt,
akár egy görög isten. Tátva maradt a szám. De nem volt min csodálkozni, hisz mindig ilyen hatással
volt rám. A tekintete megigézett, felébresztette bennem a nőt, és bűnre csábított. Én pedig vétkezni
akartam vele  nagyon is.  Szerettem,  ahogy képes  volt  fokozni  bennem a vágyat,  és  elvenni  az
eszemet. Minden apró kis meglepetést, amit értem tett. Szerettem az érzést, hogy különleges, és
szeretett vagyok. Éreztem, ahogy a könnyek égetik a szemem. De nem akartam sírni. Még nem, most
nem, itt nem. Igazából nem szakítottunk, csak időre volt szükségem. Abban teljesen biztos voltam,
hogy senkinek sem mondom el a teljes igazságot. Nem akartam, hogy bárki is Mike -hoz hasonlítsa,
mert nem volt ugyanolyan.

Észre  sem vettem,  mikor  szállt  le  a  gép.  Mire  feleszméltem már  szinte  üres  volt.  Néhány
lézengetek csak a nagyobb kézipoggyásszal. Nekem nem volt ilyen gondom, így gyorsan kiszálltam.
Szerettem volna mihamarabb egy taxit fogni, és hazamenni. Egyre csípősebb volt a hideg kabát
nélkül. Így utólag butaság volt ruha nélkül elszaladni. Nem hiszem, hogy Aiden visszatartott volna,
ha összeszedem néhány ruhám. Most már mindegy volt.  Talán nem fogok megfagyni.  Elkezdett
rezegni a mobil a zsebembe. Csak néhány perce kapcsoltam vissza. Aiden volt az.

- Szia! - mondta szinte súgva a megkönnyebbüléstől.

-  Szia!  -  viszonoztam hasonló  hangon,  mint  az  övé.  Azok az  átkozott  könnyek vasmarokkal



szorították a torkomat.

- Hazaértél?

- Most szállt le a gép! Jól vagyok, azt hiszem!

- Elvihetted volna a magángépet! Igazság szerint elvihetsz mindent!

- Jó így Aiden, hidd el! - mondtam elgyötörten.

- Tudom, hogy nem én vagyok a neked való…

- Kérlek Aiden, ne! Csak időre van szükségem! - válaszoltam, és éreztem, ahogy könnycseppek
legördülnek az arcomon. Most nem tudtam beszélni erről. - Lehet, hogy nem én vagyok a neked való!

- Nem Celina, több vagy, mint amit remélni mertem az élettől! Esélyt adtál nekem egy új életre!
Szeretni foglak hátralévő életed minden percében, de nem vagyok elég jó neked!

- Kérlek Aiden, csak időre van szükségem! Ne lökj el magadtól újra! Beszéljük ezt meg holnap,
rendben!

- Rendben! - felelte, és bontotta a vonalat.

Rossz érzés kerített hatalmába. Olyan volt, mintha búcsúzott volna. Talán igaza volt. Nem a
nekem való férfi volt, mégis szerettem. Nem akartam azt sugallni, hogy szakítani fogok vele. Még
magam sem tudom eldönteni, ezt akarom e. Letöröltem a könnyeimet, és fogtam egy taxit.

Hazudnék,  ha  azt  mondanám  apám  nem  lepődött  meg,  amikor  beléptem  az  ajtón.  Épp  a
konyhában töltött ki magának egy csésze kávét valami papírokat olvasgatva, amikor meglátott. Nem
tudom, mi ült ki az arcára talán döbbenet, ijedtség, és meglepettség. Mosolygásra késztetett.

- Szia! - köszöntem.

- Szia! Történt valami a suliban? - kérdezte látszólag nagyon lazán, de az aggodalmát sohasem
tudta  jól  leplezni.  Láttam,  ahogy  a  bőröndjeimet  keresi.  Megráztam a  fejem.  -  Összevesztetek
Aidennel?

- Nem tudom! - feleltem, és a földre néztem, ahogy a könnyek elöntötték a szemem. Nem akartam
sírni.  Inkább nem akartam, hogy lássa. Mert nagyon is akartam sírni kiűzve magamból minden
bánatot. - Csak egy kis időre van szükségem!

- Gyere! - mondta, és átment a nappaliba, én pedig követtem. Kitöltött két pohár konyakot, és az
egyiket  elém rakta.  Hűha ennyire szarul  nézhetek ki?  Nem hiszem, hogy apám valaha tömény
alkohollal kínált.

- Apa, erre semmi szükség! - feleltem, és leültem a kanapéra.

- Hát november elején egyetlen pulcsiba érkeztél bőröndök nélkül. Nem tudom, de számomra ez
semmi jót nem jelent.

- Csak idő kell apa! Megdöbbentem, és ennyi! - válaszoltam.

Abban biztos voltam, hogy a teljes igazságot nem mondom el. Ha egyáltalán az volt, amit Isabelle
mondott.  Tudom Aiden,  milyen rossz véleménnyel  van magáról.  Csak annyit  mondtam el,  hogy



visszatért az elvileg halott barátnő, aki ijesztően hasonlított rám. Én pedig megdöbbentem, és ebben
az állapotban gondolkodás nélkül hazajöttem. Hogy apám hitt e nekem, nem tudom. Mindenesetre
annyiban hagyta a témát. Szokás szerint kérte, hogy beszéljem meg AIdennel, mert egy ostoba
félreértés miatt kár lenne elpazarolni a különleges érzések, amik kettőnk között vannak.

Vajon akkor is ezt mondaná, ha tudná a teljes igazságot? El tudná e képzelni Aidenről, hogy
bántana engem? Hát még azt sem tudom, én hiszem e. Ledobtam magam az ágyra, és szabad folyást
engedtem a könnyeimnek. Kellett, hogy kiengedjem magamból a fájdalmat. Nem is tudom, mi fájt
jobban az igazság vagy a hiánya. Magamhoz öleltem a párnámat, és hagytam, hogy a könnyek végig
folyjanak az arcomon.

Nem tudom meddig voltam ebben az állapotban. Mire felültem az ágyban kint már sötét volt. Fel
kellene hívnom Rosemaryt,  hogy itthon vagyok.  Inkább még sem tettem.  A mai  napot  szobám
magányában fogom tölteni próbálva megküzdeni a bennem kavargó ellentétes érzelmekkel. Mert
igazán nem tudtam, hogy magamra húzzam, vagy eltaszítsam.

Ránéztem az időre tíz óra is elmúlt már. Mire észbe kaptam volna már tárcsáztam Aiden számát.
Miért is hívom, ha eljöttem egyetlen szó nélkül? Miért nem akarom, hogy szakításnak gondolja,
amikor ez a lehetőség is megfordult a fejemben? Miért is akarom őt ennyire, ha nem tudok megbízni
benne? De nem vette fel. Csak a hangposta válaszolt. Jaj, Aiden miért nem adsz nekem soha egy kis
időt?

Írtam neki egy üzenetet, hogy hívjon fel. Egyáltalán nem akartam, hogy még ennél is rosszabb
véleménnyel legyen magáról.

Néhány perc múlva rezgett a telefonom. Felkaptam, mert azt hittem Aiden üzent. Persze nem ő
volt, hanem Mike.

„ Isten hozott itthon, Drága Celina!”.  Állt  az üzenetben, nekem pedig megállt  a szívem egy
pillanatra. Honnan tudja? Vajon még mindig itt van? Apám egy szóval sem említette. Automatikusan
felálltam, és óvatosan kinéztem az ablakon. Senki sem tudta, hogy itt vagyok. Még Rosemary sem.
Nem láttam senkit, és semmit az utcán. Minden nyugodt volt, és békés.

„Csak meg akar félemlíteni!” Ismételgettem magamban. De akkor is kísérteties volt. Kinyitottam
halkan az ajtót. Apám a nappaliban a televíziót nézte. Megnyugtatott, hogy itthon van.

„Nem tudhatja, hogy valóban itthon vagy, Celina!” Próbáltam nyugtatgatni magam. Hisz néhány
órája még én sem tudtam.

Visszafeküdtem az ágyba, és próbáltam rendezni a légzésemet. El sem tudtam képzelni,  mit
akarhat.

„Mégis mit gondolsz te liba! Börtönbe jutattad!”. Korholtam magam. Persze, hogy elégtételt akar
venni.  Valahogy  ez  eddig  fel  sem  merült  bennem.  Annyira  biztos  voltam  abban,  hogy  egész
életemben-biztonságban leszek  Aiden mellett.  Abban a  világban,  ahol  csak  ketten  léteztünk.  A
világban, ahová a valóság nem férkőzhet be. Most pedig kénytelen vagyok újra két lábbal állni a
földön. Semmi mást nem éreztem ebben a pillanatban csak ürességet, amit Aiden hiánya okozott.

Behunytam a szemem, és máris a sötét mennyországomban voltam. Ott, ahol megelevenedtek a
vonásai. Szinte az orromba kúszott az illata. Olyan részletességgel fel tudtam idézni teste minden
egyes  pontját,  hogy  szinte  éreztem,  ahogy  bőre  a  bőrömhöz  ér.  A  szám  kiszáradt,  a  testem
megfeszült. Sóvárgott az érintése, a közelsége után. Gyorsan kinyitottam a szemem. Ezt sürgősen
abba  kell  hagynom,  hisz  épp  dühös  vagyok  rá.  Nagyon  is,  hisz  csúnyán  elárult.  Akkor  miért



vágyakozik minden idegvégződésem a közelsége után? Behunytam a szemem, és próbáltam magam
alvásra kényszeríteni. De csak a könnyek peregetek végig az arcomon.

„Térj észhez Celina, hisz becsapott!” Próbáltam korholni magam, de képtelen voltam valójában
gyűlölni.  Az  egyetlen dolog,  amire  emlékeztem,  mit  tudott  művelni  vágytól  remegő testemmel.
Akaratlanul is az eljegyzés emléke kúszott az elmémbe. Ahogy felépítette az egész napot, és bennem
a vágyat.  Csak azért,  mert  haragudott  rám. Ha így büntetne csak,  elbírnám viselni.  Sőt  sokat
rosszalkodnék. Hiszem e, hogy ennél többre nem lenne képes? Ha szerettem őt, miért volt bennem
ennyi kétség? Tőle féltem vagy az érzéstől,  amit Mike tett  velem? Ebben a pillanatban csak a
kétségek, és a szenvedélyes szerelem között vergődtem.

Valamikor elnyomhatott az álom, mert a saját sikolyomra ébredtem. A rémálmok visszatértek, és
még pikánsabbak lettek.  Sokszor azt  sem tudtam eldönteni,  hogy Mike vagy Aiden arca kísért
inkább.  Túl  sok  minden  történt  az  elmúlt  pár  napban  velem.  Ránéztem az  órára,  kilenc  óra.
Reméltem, hogy apám már nincs itthon. Nem akartam, hogy újra aggódjon. Határozottan lekéstem
az egyetemről, úgyhogy nem volt hova sietnem. Felemeltem a telefonomat, de semmi, Aiden nem
keresett tegnap óta. Küldtem egy üzenetet Rosemarynek, hogy tanítás után menjen a kávézóba, mert
egy  meglepetés  várja.  Nem  sok  kedvem  volt  kikelni  az  ágyból,  de  nem  akartam  újra  mély
depresszióba  zuhanni.  Csak  azt  akartam,  hogy  kitisztuljon  a  fejem.  Tisztán  lássak,  és  tudjak
gondolkodni. Az pedig nem úgy, ha itt ülök, és arra gondolok, mennyire vágyok Aidenre minden
lehetséges módon.

Már épp indulni akartam, amikor csengettek. Hamarabb akartam oda érni, mint Rosemary, hogy
igazi meglepetés legyen. Hát így lehet, hogy el fogok késni, és Rose nem a türelméről volt híres.

Kinyitottam gyorsan az ajtót, de nem állt ott senki. Ahogy lenéztem egy doboz volt az ajtó mellett
a falnak támasztva. Fehér doboz, kék szalaggal átkötve. Körbe néztem, de az utca kihalt volt. Nagyot
dobbant a szívem, talán Aiden az. Bevittem a lakásba, és kibontottam. Egy szál fehér liliom volt
benne egy kártyával.

„ Isten hozott itthon, drágám!”. Állt a kártyán én pedig úgy dobtam el, mintha megégette volna a
kezem. Honnan a fenéből tudja, hogy itthon vagyok? Hiszen még én sem tudtam.

Olyan gyorsan dobtam a kukába, amilyen gyorsan csak bírtam. Gyors léptekkel indultam a kávézó
felé. Ugyan nem láttam senkit az utcán, mégis sűrűn magam mögé néztem, és szedtem a lábam.
Legalább a kávézóba néhány perccel Rosemary előtt értem oda, és volt időm rendbe szedni magam.
Mike lesz az elsődleges téma. Meg kell tudnom, hogy itt van e.

Hagytam,  hogy  néhány  percig  kalandozzanak  a  gondolataim.  Szinte  láttam a  szemem előtt
Aident,  ahogy a  főtér  közepén áll.  Olyan gyönyörű volt,  hogy legszívesebben rávetettem volna
magam. Mennyire sóvárogtam az érintése, a figyelme után. Hogyan szaladtam haza szomjazva az
információra.  Könnyek  szöktek  a  szemembe.  Gyorsan  kitöröltem,  most  nem volt  itt  a  helye  a
sírásnak.

Mikor visszatértem a gondolataimból éppen Rosemary vetette rám magát visítva. Azt hiszem
örült a meglepetésének. Ledobta a táskáját, majd utána magát is a mellettem lévő székre.

-  Nem is gondoltam, hogy mostanában hazajössz! -  mondta jókedvűen, ahogy belekortyolt  a
kávéjába.

- Hát én se! - feleltem, és a kezemet néztem, ahogy szalvétát babráltam.

- Aiden is itt van? - kérdezte Rosemary, bár szerintem már sejtette az igazat. Megráztam a



fejemet.

- Szóval most miért választottad a futást? - kérdezte. Hallottam, ahogy egy hatalmasat sóhajt, és
hátradőlt. Nevetni támadt kedvem, de csak egy arcomon átsuhanó mosolyra futotta.

Próbáltam a történet ugyanazon részét elmesélni, mint apámnak. Főleg Isabelle -ről csacsogni,
aki visszatért a halálból.  Mennyire megdöbbentett a kettőnk közötti  hasonlóság. Mennyi kétség
gyötör, hogy nem tudom pontosan, mit is jelent a visszatérése Aidennek. Mégis csak nagy szerelem
volt, aki elvileg a kezei között halt meg. Hát csak remélni tudtam, hogy Rosemary el is hiszi, amit
mondok.  A  legócskább  romantikus  filmben  sem  hordanak  össze  ennyi  baromságot.  Hát  nem
készültem fel rendesen erre a beszélgetésre annyi szent.

- Aha, és most elmondod az igazat is?

- Miből gondolod, hogy nem azt mondom? - néztem rá, hogy sértetten.

- Kétlem, hogy Aiden bárkit jobban szeretne nálad!

- Csak hagyjuk a témát egy időre! Először magamban kell elrendeznem az érzéseimet!

- Rendben! Ugye tudod, hogy bármit elmondhatsz nekem! - felelte megadóan.

Én pedig Mike -ra, és a kis ajándékaira tereltem a szót. Ami jó hír volt, hogy Rose szerint nincs a
városban. Azt hittem majd hozzáteszi, hogy korábban is küldött ajándékokat, de nem tette. Óvatosan
körbe néztem. Nem láttam semmi szokatlant, de ez nem jelentett semmit. Kénytelen voltam mesélni
Rosemarynek a tegnapi üzenetről, és a mai ajándékról. Láttam, ahogy aggodalom fut át az arcán.
Biztosan látta volna a városban, ha itt van. Itt minden arc feltűnik. Pláne egy olyan, mint Mike. Egyre
jobban aggasztott, honnan tudhat ennyi mindent rólam. Hazudnék, ha azt mondanám nem féltem.
Fogalmam sem volt meddig menne el. Igazából a szándékait sem nagyon értettem. De amíg nem volt
itt, addig nem volt túl nagy baj.

Kértem Rosemaryt meséljen egy kicsit  mindarról,  ami itt  történt.  Bár nem okozott  túl  nagy
meglepetést. Ebben a városban igazából soha nem történik semmi. Egyetlen dolog ragadta meg a
figyelmemet, hogy Rose megismerkedett valakivel. Rose nem volt az a típusú lány, aki könnyen
kikötött valaki mellett. Ha jobban belegondolok, még soha nem járt igazán senkivel. Így őszintén
érdekelt a fiú, aki már három randira is rávette. Annyit sikerült kihúznom belőle, hogy nem az
egyetemre jár. Tehát valamivel idősebb lehet nálunk. Gondolatban végig futottam az összes szóba
jöhető fiún a városban Őszinte kétségeim voltak afelől,  hogy bármelyik is megfelelne neki.  Egy
lehetőség  maradt  csak,  nem  idevalósi.  Nyaggattam  egy  kicsit,  így  megígérte,  hamarosan
megismerhetem.

Többször is ránéztem a telefonomra, de semmi. Aiden nem hívott, nem keresett. Ismertem ezt az
érzést. Ilyen, amikor ki akar rekeszteni az életéből. Legutoljára pontosan tudtam, hogy az élete része
akarok lenni. És most? Persze, hogy az akarok lenni Azért lesem itt a telefont egész nap, mint egy
idióta.  Mert nem akartam, hogy helyettem döntsön.  Ha vége,  akkor azt  én akarom kimondani.
Gyorsan visszatereltem a gondolataimat Rosemaryhez, aki lelkesen csacsogott. Miről is? Ja, igen,
Phil!  Na,  hát  ő  volt  az  utolsó,  aki  ebben a pillanatban érdekelt.  Nem hiszem, hogy a kettőnk
kapcsolata valaha is megmenthető lesz. Már pontosan tudtam, hogy nem szeretem, és soha nem is
fogom. Sőt egyre inkább kezdett idegesíteni a rámenőssége. Nem szóltam semmit, de nem is igazán
figyeltem arra, mit is mond.

Estére járt már az idő, mikor elindultam haza. Fázósan húztam össze magamon a kabátot, ahogy
átjárt a csípős novemberi szél. Addig nem volt semmi baj, amíg Rosemary velem volt. Ahogy egyedül



maradtam, máris éreztem a hiányát. A testem sóvárgott utána, a lelkem, a szívem üres volt nélküle.
Elővettem a telefonomat,  és  tárcsáztam a számát.  Persze megint  csak egy nem fogadott  hívás
voltam.  Újra  hívtam.  Egyszerűen  beszélnem  kellett  vele,  hallani  a  hangját.  Elmondani,  hogy
fogalmam sincs, mit is érzek. A lelkem akkora vihar dúl, hogy szinte elsodort. Néha alig éreztem a
lábam alatt a talajt. Csak zuhantam a semmibe ezer kilométer per órás sebességgel. Nem akartam,
hogy lemondjon rólunk. Csak hagyjon nekem egy kis időt, amíg tisztán látok. Most olyan kusza volt
bennem minden érzés. Egy év leforgása alatt több minden történt velem Aiden mellett, mint addigi
egész életemben. És a problémás helyzetek ugye sose tudtam igazán kezelni. Hívtam Megant, de ő
sem vette fel. Szerettem volna valamit tudni Aidenről. Persze, ha megtiltotta neki, Megan biztosan
nem fog ellentmondani. Vagy nem tudja, hogyan viselkedjen, hisz a kettőnk dolgát sem rendeztük.
Bár nem hiszem, hogy haragudtam Meganre. Az ember sok mindent megtesz a legjobb barátjáért.
Reméltem visszahív, ha már Aiden nem lesz a közelében.

Hazaérve  egy  újabb  csomagot  véltem  felfedezni  a  kukában.  Tehát  apám  már  itthon  volt.
Odamentem, és kivettem belőle a kártyát.

„  Gyönyörű  voltál  ma  reggel,  még  kisírt  szemmel  is!”  Csak  meredtem a  kártyára  néhány
másodpercig bénultan. Ez már annyira személyes volt, hogy nem lehet vételetlen. Hogyan lehet a
városban, ha senki sem tud róla? Ebben a városban azért ennyire nem lehet eltűnni. Bevittem mind a
két kártyát. Muszáj, volt, hogy beszámoljak apámnak, ezek nem csak áratlan ajándékok. Egyáltalán
nem volt szándékomban újra az áldozatává válni. Ha megtehetem, hát bejelentem a rendőrségen.

Apám aggódó arca jelent meg az ajtóban, ahogy becsuktam.

- Szia! - mondtam mosolyogva. - Rosemaryvel töltöttem a délutánt!

- Gondolom örült neked! - felelte, és láttam, ahogy megnyugszik.

- Ma már ez a második ajándék Mike -tól! - mondtam, és felmutattam a kártyákat. Apám kivette a
kezemből, és megnézte.

- Hetek óta senki sem látta a városban! - jegyezte meg.

- Valahonnan csak tud rólam! Ezek elég személyes üzenetek!

- Vagy csak vaktában lövöldöz, Celina! Ne hagyd, hogy félelemben tartson! - felelte, és megölelt.
Igaza  volt,  mégis  elég  különös  egybeesés.  -  Aidennel  beszéltél  már?  -  megráztam a  fejem,  és
éreztem, ahogy könnyek kezdik égetni a szemem.

- Próbáltam, de nem vette fel, biztosan dolgozik! - tettem hozzá mosolyt erőltetve az arcomra.

Bementem a szobámba, és lerogytam az ágyamra. Kinek is akarok hazudni? Nem hiszem, hogy
valaha is képes leszek élni nélküle. A szívem mélyén tudtam, hogy szeret engem, és bármit megtenne
értem. Mégis itt ültem tépelődve, mint a legelcsépeltebb lányregény, legostobább főhőse. Ez volt az
én nagy dilemmám. Az egyik felem vele akart lenni, a másik el akarta felejteni. De attól a pillanattól
fogva nem tudom kiverni a fejemből, hogy először megpillantottam. Átkozottul vonzott, és ez ellen
nem tehettem semmit.

Napok teltek el. Se Megan, se Aiden nem keresett. Alig bírtam aludni, vagy enni. Azt hiszem
mióta  visszajöttem  nem  is  igen  ettem.  Talán  néhány  falatot  Rosemary  kedvéért,  hogy  ne
kérdezősködjön. Az egyetem volt az egyetlen, ami némileg képes volt lekötni a gondolataimat. Ezek
voltak azok a pillanatok, amikor egy rövid ideig nem Aiden járt a fejemben. Lassan sorvadni kezdtem
a hiányától. Már az sem érdekelt Mike hány darab üzenetet küld egy nap. Semmi sem volt olyan



rossz, mint a hiánya. Annyira kínzott, hogy néha levegőt sem kaptam. Lassan belülről kezdett el
emészteni a tűz, a bennem tomboló visszafojtott vágytól. Se Megan, se Aiden nem jelentkezett,
mintha soha nem is léteztek volna. Én pedig egyre gyengébb, és sápadtabb lettem. Ha Rose észre is
vette, nem tette szóvá.

Igyekeztem Rosemary életére fókuszálni, de nem igazán voltam jelen a saját életemben sem.
Néha  csak  feküdni  szerettem  volna  csukott  szemmel,  ahol  közel  érezhettem  magamhoz.
Megfigyelhettem arcának minden egyes vonását, elveszhettem sötét, igéző szemében. Átjárhatott az
érintése, miközben magamban szívhattam bódító illatát. Voltak olyan napok, amikor fel sem akartam
kelni. Ez volt az én mennyországom. Sötét, igéző, és bűnre csábító.

Egy késő őszi délutánon Rosemary rászánta magát, hogy bemutassa a pasit, aki elcsavarta a fejét.
Mi tagadás nagyon kíváncsi voltam. Rosemary teljesen kicserélődött. Még soha ennyire boldognak,
és felszabadultnak nem láttam. A kávézót választotta helyszínnek, amit nem is bántam. Szerettem
volna megnézni magamnak a férfit, aki képes volt megszelídíteni. Noah névre hallgatott, és nagyon
is illett Rosemaryhez. Mondhatni tökéletes párost alkottak. Noah jóképű volt, kedves, előzékeny és
humoros.

- Gyönyörű ez a gyűrű! - jegyezte meg minden előzmény nélkül. Igazából el is felejtettem, hogy
viselem. - Nagyon fontos lehetsz neki! - tette hozzá, és ebben a pillanatban a szívem összeszorult.
Arra az utolsó hívásra gondoltam a reptéren, és az utána következő csendre. Csak egy gyenge
mosolyra futotta.

Silány életem középpontja lett ez a néhány kellemes óra, amikor Aiden kiürült a fejemből. Noah
felállt, és odament a zenegéphez. Egy dallam csendült fel, melytől jeges borzongás futott végig.
Chris Rea And You My Love című számának dallam kúszott a fülembe. Hogyan tudta pont ezt a dalt
kiválasztani? Jól emlékeztem erre, hisz a részemmé vált. Ugyan sokszor nem kellett hallanom, de
mindig emlékezetes volt. Mike szerette a drámai hatást fokozni, amikor megütött. Azon a napon is ez
a dal szólt. Mintha csak végtelenített lemez lett volna. Ez a dal, az üzenetek, hirtelen felkavarodott a
gyomrom. Úgy éreztem mentem elhányom magam. Levegő kellett, sok levegő. Miért hagyom, hogy
még mindig megfélemlítsenek az emlékek? Mike már nem volt itt, csak az emléke kísértett.

- Ne haragudjatok, de nem érzem jól magam! - mondtam Rosemary felé fordulva. Tudtam, úgyse
fogja bánni, ha lelépek. Látszott rajta, hogy szeretne kettesben maradni Noahval. Jól tudtam, milyen
érzés.

- Jól vagy? - kérdezte Rosemary aggodalmasan. Elég sápadt vagy!

- Persze, csak egy kicsit elfáradtam! - feleltem, és nyugtatóan rá mosolyogtam.

Igyekeztem minél hamarabb szabadulni. KI innen, el ettől a zenétől, ami újra valóságossá tette a
múltat. Mélyeket szippantottam a hideg november esti levegőből. Gyalog indultam haza, hogy minél
jobban kitisztulhasson a fejem. Elég ijesztő volt ez a sok véletlen. Már egy hete itthon voltam. Ha
Mike itt lenne, már mutatkozott volna. Nem bírta ki legutóbb se, hogy ne sündörögjön körülöttem.

Örültem, hogy apám még nem volt otthon Csak ledobtam magam az ágyamra, és behunytam a
szemem. Próbáltam elengedni a sok felhalmozódott feszültséget. Hirtelen megszólalt a telefonom.

- Aiden! - kaptam fel gondolkodás nélkül.

Persze nem ő volt.  Hogy is felejthettem el,  hogy van egy munkám. És hétfőn pedig leadási
határidő.  Hirtelen  azt  sem  tudtam,  megcsináltam  e  már.  Minden  holmim  ott  maradt,  hisz
gondolkodás nélkül jöttem el, és azóta is, úgy élek. Legalább nem lesz olyan átlátszó, ha odautazok.



Hisz napok óta ez járt a fejemben. Látszólag odamegyek a munka miatt, és felmérem a helyzetet.
Látnom kellett őt, ez nem volt kétséges. Hétfőn a legkorábbi géppel repülök. Csak ezt a hétvégét kell
valahogy túlélnem.

Valóban  nem  éreztem  túl  jól  magam,  így  javarészt  a  szobámba  ültem  tanulást  imitálva.
Leggyakrabban az utcát néztem, ahogy a szél a színes faleveleket kavarja. Emlékeztem rá a birtokon,
milyen varázslatos volt az ősz is. Még ilyenkor is minden káprázatos színekben úszott, mintha az
elmúlás nem is létezne. Varázslatos volt minden pillanat, minden érzés, amit ott átélhettem. Bár
őrültség volt az egész, mégis Aidennel akartam lenni. A napok sötétebbek voltak nélküle, a levegő
sűrűsége sem volt megfelelő, csak próbáltam magam életben tartani. Fülembe csengtek szavai, hogy
szeret, és ettől nem tudtam szabadulni. Hallottam többször is, hogy rezeg a telefonom, de nem
foglalkoztam vele.  Úgysem Aiden  keres,  Mike  üzeneteire  pedig  nem voltam kíváncsi.  Egyedül
akartam lenni egy kicsit az emlékeimmel. Néha forgott velem az egész szoba. Össze akartam magam
szedni. Eszembe jutott, hogy talán ma nem is ettem. De lehet, hogy tegnap se. Nem emlékeztem rá,
hisz egyáltalán nem volt fontos. A testem hiányt szenvedett a férfiból, akit szeretek. Ez tett engem
beteggé, lassan elsorvasztott.

- Néha használhatnád a mobilodat! - hallottam meg Rosemary hangját, de nem mozdultam. -
Látod, legalább kétszázszor rezgett! - még mindig nem néztem rá.

- Miért nem tölthetek egyedül egy rohadt délutánt? - csattantam fel, de nem néztem rá. Egyre az
utcán hömpölygő faleveleket bámultam.

- Ejha, nem csak szarul nézel ki, de a kedved is rossz! Ettél ma már?

- Ne haragudj! - néztem rá bocsánatkérően. - Nem tudom, nem hiszem!

- Én nem tudom, hogy mi történt! - térdelt elém, és kényszerített, hogy rá nézzek, miközben
megfogta a kezem. - Nehogy azt hitted, hogy bevettem azt a maszlagot, amit előadtál. Lehet, hogy
apádnak ez jó… De rendbe kellene tenned, mert a szemem láttára fonnyadsz el! - fejezte be, én pedig
bólintottam.

-  Hétfőn  visszautazok,  megpróbálok  beszélni  Aidennel!  -  feleltem  halkan  Rosemary  pedig
bólintott.

- Most pedig hozok valami kaját! Nehogy azt hidd, hogy nem vettem észre alig eszel! - felelte, és
elindult kifelé.

- Megan sebeit Aiden okozta! - mondtam végül, mert nem bírtam magamban tartani. Tudtam,
hogy Rosemary látta a sebeket. Láttam, ahogy megtorpan, és lassan visszafordul.

- Végül elmondta… Gondolhattam volna, hogy ezért vagy most itthon!

-  Te tudtad? -  néztem rá döbbenten. Azt hiszem az lepett meg, hogy nem menekített  ki  az
országból.

- Ne haragudj! Amikor megmutattad a házat.. Csak tudnom kellett, hogy nem hallgatsz el valamit
előlem. Nem akartam, hogy bármi bajod essen! Megan elmesélt mindent.

- Szeretem őt! Ugyanakkor félek, hogy újra megtörténhet az…

- Aiden nem Mike! Voltak hibái fiatal korában. Na, de kinek nem! És nagyon keményen küzdött,
hogy kijavítsa azokat. Azért, hogy érdemes legyen a szerelmedre! Amikor azon a hajnalon hazaértem



nem láttam mást, csak szerelmet, és szenvedélyt. - mondta, én pedig megöleltem.

Igaza volt, bíznom kellett volna benne, hisz szerettem őt. Annyi idő telt el, és soha nem éreztem
mást, csak a szerelmét. Úgy ölelt körbe, mint egy puha takaró. Nem is tudom, hogy kételkedtem
benne  vagy  csak  megdöbbentem.  Nem  mindennap  találkozik  az  ember  élete  párjának  halott
szerelmével.

Rosemary  hozott  valami  ételt,  de  nem  igazán  voltam  éhes.  Néhány  falatot  megpróbáltam
letuszkolni.  Közben  meséltem neki  Isabelle  megjelenéséről.  Akartam,  hogy  tudja  abban  igazat
mondtam. Láttam, hogy nem lepődik meg, de nem tettem szóvá. Szóval Megan vele beszél, csak
velem nem. Féltem, hogy Isabelle sokat jelent még Aidennek. Hisz valaha szerette, és annyi éven át
élt abban a tudatban, hogy megölte. Mi lesz, ha a régi érzelmek felszínre tőrnek. Rosemary kizártnak
tartotta, hogy Aiden jobban szeressen bárkit nálam. Az én szívemet mégis annyi kétség szorította
össze. MI lesz, ha vissza akarja adni a fiatalságát? Isabelle egyértelműen féltékeny volt, amikor eljött
hozzám.  Nem  hiszem,  hogy  Aidennek  könyörögnie  kéne,  hogy  próbálják  meg  újra.  Gyorsan
elhessegettem a gondolatot, mert elviselhetetlen erővel kezdett fájni a szívem. Szabályosan elakadt a
lélegzetem. Mit várok, ha át is engedem neki.

- És Aiden jól van? - kérdeztem meg végül, mert győzött a kíváncsiság. Rosemary elmosolyodott,
miközben próbált még egy falat ételt belém erőltetni.

-  Hát  Megan  drámai  leírásából  ítélve  olyan  szarul  lehet,  mint  te!  -  felelte,  még  mindig
mosolyogva.

Furcsa, de megnyugodtam a ténytől, hogy Aiden is szenved. Még volt reményem arra, hogy nem
lépett túl rajtam. Nem akar csak úgy lemondani kettőnkről. Hiszen egyszer már megtette volna.

Csigalassúsággal telt az idő. Legszívesebben azonnal rohantam volna. Nem akartam én semmit
sem tudni, sem kérdezni, csak a nyakába vetni magam, és holnap hozzámenni. Gyűlöltem Mike -t,
gyűlöltem Isabelle -t, és magamat, amiért képtelen voltam harcolni. Hogy mindig a futást választom.
Ott kellett volna maradnom, és minden félelmemet legyőzve kiállni az érzéseimért. Ehelyett én simán
átengedtem Isabelle -nek életem szerelmét. Vajon mennyi időbe telik, mire meggyőzni Aident a
lelkiismeretére hatva?

Még soha életemben nem éreztem ilyen hosszúnak a hétvégét. Mondjuk nem is volt kedvem
sehova sem menni.  Kimerültnek,  és  ingerültnek éreztem magam. Egész nap csak feküdtem az
ágyamon, és a közös fotónkat néztem. Az első közös nyár emléke járta át a szívemet. Addig a
pillanatig nem is gondoltam volna, hogy a szerelem érzése lehet ilyen intenzív, és bódító. Csak
felkapott, és a mennyországig repített. Ott, ahol ketten voltunk nem létezett a valóság. Csak mi, és
én azt se bántam volna, ha a világ megszűnik közben körülöttem. Egész életemben képes lettem
volna kizárólag Aiden csodás testét élvezni. Akartam őt, és meg is fogom kapni.

Hétfőn reggel igyekeztem emberi alakot ölteni. Belenéztem a tükörbe, és elborzadtam. Arcom
sápadt volt, és nyúzott, a szemeim karikásak. Hát ezen még a smink se fog segíteni abban biztos
voltam. Nem baj, lássa csak, mit tett velem.

Még életemben nem éreztem ilyen hosszúnak egy utazást sem. A repülő, mintha nem is haladt
volna. Csak ültem, és bámultam, ahogy nem akarnak telni a percek. Biztos voltam abban, hogy
megállt velem a világ. Semmi sem mozdul körülöttem, csak én várok.

Öt kínzó óra után végre sikerült megérkeznem. Louise -hoz mentem először. Nem hittem abban,
hogy Aiden a közös otthonunkban maradt. Én sem maradtam volna ott a kínzó emlékekkel együtt.



Bár ide legalább annyi emlék kötött minket. Az első találkozás, az első szerelmes csók, az első
búcsúzás. Csupa olyan emlék, amit nem akartam múlt idővé tenni.

Felmentem a szobába, ami egykor az otthont jelentette. Magamba szívtam az illatot, és békére
lelt háborgó lelkem. Behunytam a szememet egy pillanatra. Hagytam, hogy az orromba kússzon a
tengervíz, grapefruit, és jázmin illata, és elbódítson.

Aiden nem volt itt. És ahogy a szoba kinézett nehéz volt elhinni, hogy ő lakik itt. Mindenhol ruhák
hevertek  szanaszét,  és  üres  poharak.  Beleszagoltam az  egyikbe.  Talán  brandy  lehetett  benne.
Furcsa, mert Aiden nem is ivott. Összeszorult a gondolatra a szívem, talán mégsem egyedül múlatja
az időt.

Hosszas keresgélés után találtam meg Louise -t. Hát nem is tudtam, hogy van uszodája ennek a
háznak. Hiába töltöttem itt sok időt nem fedeztem fel egyszer sem.

Louise úgy nézett rám, mintha kísértetett látott volna. Aztán láttam a meglepettséget átfutni az
arcán. Hát nem tarthat valami sokra. Biztosra vehette, hogy nem lesz bátorságom visszajönni. Végül
csak megjelent az öröm, és a megkönnyebbülés az arcán. Hát Aiden nem lehet valami jól. Mondjuk
ezzel nem volt egyedül. Tudtam, hogy Louise sajnálja a történteket. Még ha nem is ezeket a szavakat
használta. Összeszorult a szívem, amikor azt mondta, én voltam a legjobb dolog Aiden életében. Még
senkit nem szeretett úgy, mint engem. Hát ezt én is elmondhatnám róla, mégis gondolkodás nélkül
leléptem.  Persze  nem tudta,  merre  van  Aiden.  Enyhén  fogalmazhatott,  amikor  azt  mondta,  a
távozásom óta nem önmagam. Mintha a szobájába is egy másik férfi lakott volna.


