


A VALLOMÁS
BRÁTÁN ERZSÉBET

Publio Kiadó

2011

Minden jog fenntartva!

 

 



Előszó
 

Vajon a házastársak mindent elmondanak egymásnak?

Megérzik, ha a társuk félrelép?

A legnagyobb bajban is kitartanak egymás mellett, akik majdnem
harminc évet leéltek boldogan?

 

Főhőseink Jenő és Csilla  házastársak,  akik tudtukon kívül  saját
kapcsolatuk  mélységei  és  magasságai  között  lavírozva  egy
szervezett  bűnszövetkezet  tevékenységének  célpontjaivá  válnak.
Jenő egy vállalat élén dolgozik addig a napig, amíg egy soha vissza
nem térő ajánlatot nem kap. Kérésre feljebb léphet a társadalmi
ranglétrán, pont akkor, amikor a házassága mélypontra kerül…

Vajon  elfogadja  az  ajánlatot?  Kibírja  mindezt  a  zátonyra  futott
kapcsolat? Vajon megtudjuk-e, mi az a sötét titok a múltjából, ami
soha nem hagyja nyugodni, mindig utánanyúl?

 

Jó szórakozást kívánok!

 

A szerző

 

* A történetek teljes mértékben a szerző fantáziájának szüleményei,
az esetleges hasonlóság élő, egykor élt személyekkel, helyzetekkel,
helyszínekkel pusztán a véletlen műve.



 



A vallomás
 

Az álmos kisváros elit negyedében kisebb fajta paloták sorakoztak
egymás mellett.  Itt  élni  kiváltság volt,  ezt  szegény ember nem
engedhette  meg  magának.  Csodálatos  zöld  övezet  a  nagyváros
lábainál,  mindenhez közel,  mégis  békés,  idilli  környezetben.  Az
emberek  tudtak  egymásról,  de  csak  akkor  barátkoztak,  ha  az
érdekük úgy kívánta. Azon sem lepődött meg senki, ha egy ilyen
birodalom előtt legalább három Limuzin állt meg, vagy világhírű
színészekkel, rendezőkkel, esetleg politikusokkal futottak össze az
utcán. A valódi kapcsolatok azonban házon belül szövődtek…

 

Csend honolt a város felett, szokatlanul nagy csend… Az ilyet vihar
előtti csendnek is szokás nevezni…

 

Éjszaka  volt,  a  Hold  egyre  sápadtabban  világított,  lassan  már
búcsúzott…

 

A középkorú férfi álmatlanul forgolódott az ágyban, egész éjjel nem
tudott elaludni. Kigyúrt testével, kilencvenöt kilójával és majdnem
kétméternyi  magasságával  össze-vissza  túrta  saját  térfelét.
Felettébb idegesítette  a  párja  nyugodt,  egyenletes,  szuszogása.

„Az asszony bezzeg jóízűen végighortyogta az éjszakát! Nem tudok
tőle aludni! Miatta nem tudok pihenni!” – dühöngött magában.

Pedig  váltig  igyekezett  megzavarni  a  nyugalmát.  Többször  is
kitrappolt a mosdóba, olyankor jó erősen odaverdeste a talpát a



talajhoz, recsegett is alatta a parketta, csapkodta az ajtókat, majd
vissza fekve bombaként vetődött be az ágyba és direkt hangosan
nyögött a forgolódásoknál. A zéró reakciót mérgesen nyugtázta,
egyre  jobban  felforrt  benne  a  düh.  Mozgatta  az  ágyrugót,
hullámzott a franciaágy rendesen, és ha ez még mind nem lett
volna elég, jó párszor felkapcsolta a kisvillanyt is. Az asszonyka
azonban semmilyen neszre vagy fényre nem ébredt fel, úgy aludt,
mint a bunda. Jenő pedig magányosan morgolódott.

Lassan világosodott…

Unalmában  elnézte  az  alacsony,  hosszú,  fekete  hajú,  46  éves
asszonyt, aki még mindig feltűnően csinos volt, bár az évek alatt
kissé kigömbölyödött. Az a néhány kis párna viszont nemcsak, hogy
jól állt neki, hanem még jótékony hatást is gyakorolt az arcbőrére,
egyetlen ránc nem sok,  annyi  nem csúfította  el  ragyogó barna
szemei környékét, úgy mondták: babaarca van.

„Babaarca bizony, igen, még mindig ugyanolyan szép, mint amikor
megismertem! Hiába próbálok, nem tudok rá haragudni,  amiért
ilyen  jól  alszik.  Ebben  a  fehér  fodros  hálóingben  egyenesen
gyönyörű, mint egy angyal! Gusztusos, kívánatos, no, csak nyissa ki
a szemeit!” – sóhajtozott.

Ahogyan szemlélgette, eszébe jutott a múltja, és az a nap, amikor
megismerkedtek. Leforgott előtte egész addigi élete, végül pedig
hálát adott a társért, aki mindig hűséges volt hozzá, önzetlenül
szerette, ő pedig mindent, amit eddig tett, egyedül miatta, érte
tette…

„Meg  sem  érdemlem  őt,  ó,  én  balga…  Mit  tettem?  De,  igen!
Megérte! Jól döntöttem… kiválóan választottam, örülök, hogy ő az
én drágám!” – pislogott elégedetten.

Odahajolt hozzá és egy lágy puszit lehelt a homlokára, mert még
nem akarta felébreszteni. Az érintéstől a nő arcán egy halovány



mosoly  suhant  át,  felsóhajtott  és  oldalra  fordult.  Jenő  ugrásra
készen  figyelte,  kinyitja-e  a  szemét,  de  nem…  aludt  tovább
édesdeden.

A  nap  egyre  feljebb  emelkedett  a  horizonton,  és  első  sugarai
szivárvány  pompával  szűrődtek  be  a  függöny  résein.  A  hajnali
félhomályban pillanatról pillanatra tisztult a kép és a nő látványa
egyre inkább felébresztette a benne élő férfit.  Alig várta,  hogy
felpattanjanak a nő ragyogó szemei…

Kisvártatva  az  asszony  forgolódni  kezdett,  arcokat  vágott,
hangosan  nyögött,  morgott,  kettőt-hármat  csapkodott,  majd
felriadt,  levegőért kapkodott,  látszott  rajta,  hogy valami rosszat
álmodhatott.

- Gyere, bújj ide hozzám! – kérte a férje, amikor észrevette, hogy
felkelt.

- Nem! – jelentette ki határozottan.

- Miért?

- Most nincs kedvem… a szívem a torkomban dobog…

- Mitől?

– Rosszat álmodtam… - nyögte ki.

– Ha idejössz, elfelejted! Gyere apucihoz!

– Nem! Megmondtam, hogy nincs kedvem! – jelentette ki.

- Tegnap sem volt! Mi bajod? Megcsaltál? Van valakid?

- Na, ne röhögtess! Hogy lehetne, egész nap itthon dolgozom!

- Na, na… biztosan megtalálod a módját! Na, gyere, bújj ide!

- Nem megyek! Mondtam már, hagyjál békén, ne légy mindig olyan
önző! Különben is rosszat álmodtam!



- Az álmaidnak mindig én iszom meg a levét! Miért engem büntetsz
ilyenkor?

- Mert rólad álmodtam!

– Ajaj! Mit is? – rosszat sejtett.

-  Mégpedig  azt,  hogy  megcsaltál  a  szép  szemű  Brigi  nevű
kolléganőddel!

- Micsoda?

- Te nevezted így egyszer, vagy nem?

-  Nem  tudod  az  ilyesmit  elfelejteni?  Még  álmodban  is  engem
vádolsz?

-  Ez álom volt  ugyan,  de nagyon valóságosnak tűnt,  és amikor
megtudtam a hírt, tiszta gyűlölettel vertelek, fojtogattalak…

-  Ne  beszélj  badarságokat!  Tudod,  hogy  egyedül  csak  téged
szeretlek!  Sosem tennék ilyet  veled!

- Ugyan már! Nekem ne hazudj! Láttam, hogy nézel rá!

- Én?

- Igen, te!

- Rosszul láttad! Felejtsd el, gyere ide, majd megnyugtatlak! Na,
gyere,  ne  szigeteld  már  el  magad  annyira  tőlem!  –  kezdte
kibontogatni  a  takaróból  Csillát.

-  Nem megmondtam,  hogy  hagyjál  békén!  –  kiáltotta  a  nő,  és
visszaszigetelte magát.

- Most már komolyan dühbe gurítasz! Annyira elzárkózol tőlem,
hogy már el is felejtem, milyen a szerelem!

- A szerelem? Ne nevettess! Ennyi év után? Úristen! Tényleg, már



27 éve! – sikította az asszony.

-  Nem azt  kell  számolni,  hanem azt,  hogy  még  mindig  együtt
vagyunk,  és  szeretjük  egymást!  Van  két  szép  gyermekünk  és
megszereztünk mindent, ami kell…

-  Aha!  Témánál  vagyunk!  Mindent,  ami  kell!  Már  megint  az
anyagiak!

- Komolyan nem értem, mi bajod van mostanában… de ha…

- De ha? De ha? Mi lesz akkor, ha de ha? Akkor elhagysz, vagy
mész máshoz?

- Tudod, eszembe jutott, hogy mindig te mondtad nekem, ha már
nem lennék rá képes, szóljak neked, mert tudsz rá gyógymódot,
erre pont fordítva történt!

- Miért nem használtad ki, amíg lehetett? – duzzogott tovább.

- Még fiatalok vagyunk, nem kell lemondani róla, te is a második
virágkorodat éled, és egy 49 éves férfi még javában gyerek!

- Az biztos! A férfiak sohasem nőnek fel! Nem kell lemondani róla,
de ez olyan dolog, ami csak akkor jó, ha mindketten akarják! Ha jól
tudom, ez is fejben dől el! – fortyogott Csilla. – Akkor hangold rám
a fejed!

– Az nem megy olyan egyszerűen…

- Én nem értem a nőket, mi a bajuk örökké?

- Aha, szóval a nőket! A nőket? Többes számban?

- Igen, többes számban! Sosem tudom, mit illene mondanom, hogy
jó legyen nekik!

-  Azzal  a  bizonyos  Brigivel  meggyűlt  a  bajod,  ugye?  Mondtam
neked,  ha  csak  egyszer  is  közelebbi  kapcsolatba  kerülsz  egy



munkatárssal,  utána már  nem tudsz  neki  parancsolni,  hiába te
vagy a főnöke!

- Nem értem, mi ütött beléd ma… - lapított a férfi.

- Én értem, azt álmodtam, hogy megcsaltál a Brigivel! Hú, de olyan
mérges  voltam,  hogy  fojtogattalak  álmomban,  legalább  hagyd,
hogy lecsillapodjon a dühöm, és ne kívánd tőlem, hogy úgy bújjak
oda hozzád, mintha mi sem történt volna!

- És mikorra várható, hogy lecsillapodj?

- Nem tudom, az tőled függ! Mondj valami megnyugtatót!

- Mit?

- Mit tudom én, mondj már valamit! Például azt, hogy nem csaltál
meg, szeretsz, nem történt semmi, vagy ilyesmit!

- Ezt feleltem az előbb, mindent tudsz rólam, örülj, hogy nem igaz
az álmod, nyugodj meg, és gyere, bújj ide! Ezt már mondtam, nem
elég?

- De ne mondd, hanem inkább bizonyítsd be!

- Bizonyítsam be? Mit? Hogyan? Ezt hogy lehet bebizonyítani? Nem
értem…

-  Te  soha  semmit  sem  értesz,  csak  bámulsz  azzal  a  bárgyú
képeddel! Mondj valami vigasztalót!

- Ez már nem az első eset, hogy nem jössz ide, ha kérem!

- Na, most aztán jól megnyugtattál! Már megint engem vádolsz,
pedig az sem az első eset, hogy ezt álmodom!

- Mióta álmodod ezt? – kérdezte elhalkuló hangon.

- Ezt nem tudom, nem írtam fel a dátumot! Nem tudtam, hogy ezt
is számon kéred! Honnan tudjam? Mit gondolsz, mi vagyok én?



Számítógép?

- Nem, nem, csak… - dünnyögte az orra alatt Jenő.

-  Csak? Van valami,  amit  el  szeretnél  mondani?  Ki  vele!  Hadd
halljam! Szóval igaz? Megcsaltál a Brigivel? – kiáltott a nő.

– Ö…

- Ö?

– Hát izé…

- Nyögd már ki! – visított egyre mérgesebben a nő.

- Igen… - préselte ki a szót.

- Micsoda? – visított fel és rácsapott a takarójára.

- Igen, megtettem… - vallott a férfi.

- Ez nem igaz! Nem hiszem el! Tudtam, éreztem!

– Igen… megérezted… - sóhajtotta a férfi.

- Mikor?


